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statsrådet IngegerdTill Wärnersson

Ylvabemyndigade statsrådetbeslut den juli 1995 regeringen1Genom
kommitté medparlamentariskttillkallaJohansson sammansattatt en
Samtidigt fast-nationellt kunskapslyft förutredauppdrag att ett vuxna.

bemyndi-1995:67. Med stöddirektiv för kommittén Dir.ställdes av
1995:09 denkommittén U 27 juni 1995.gandet tillsattes

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

Kunskapslyfts-Kommittén har antagitspektive 1997:104. namnet
kommittén.
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kommittén.
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projektledaren1997-09-29,Marking t.o.m.partementsrådet Christer
Olsson t.o.m.utredaren1997-05-20, Martat.o.m.NygrenMargareta

1995-12-22fr.o.m.landshövdingen Björn Rosengren1998-08-24,
SjögrenJohannesdepartementssekreteraren1998-06-29,t.o.m.
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1996-09-16 1997-09-10, socionomen Christer Wikfeldt fr.0.m.t.o. m.
Ängmo1997-05-20 departementssekreteraren Helen fr.0.samt m.

1997-09-10.
ÅsaKommitténs sekretariat består huvudsekreterare Sohlman,av

sekreterare Thorbjörn Levin och sekreterare Johan Hedlund fr.0.m.
1998-04-20. Biträdande sekreterare Mårten Sundmark fr.0.m.är
1998-10-19 Ingeborg Landgren har varit projektanställdsamt som
fr.0.m. 1999-01-11.

Enligt direktiven ska kommittén verksam till år1 2000vara mars
och årligen 1998 och 1999 till regeringen. harKommittén irapportera
uppdrag grund för sina slutsatser förslagoch framtidaatt som en om
vuxenutbildning följa det femåriga Kunskapslyftsprojektet och den
verksamhet kommer till stånd följd den satsningen.som som en av
Kommitténs åliggande enligt det andra i de ursprungliga direkti-steget

lägga fram förslag till ansvarsfördelning mellan den offentligtattven,
finansierade utbildningen, arbetslivet och individen tilloch lämplig ar-
betsfördelning mellan olika anordnare samhällsstödd vuxenutbild-av

har skjutits fram tills erfarenheternaning, Kunskapslyftet gettav un-
förderlag ställningstaganden.nya

Enligt tilläggsdirektiv och regeringsbeslut ska Kunskapslyftskom-
funktionshindradesmittén deltagande vuxenutbildningirapportera om

år och1999 2000.
Viktiga underlag för arbetet med denna har varit föredrag-rapport

inför kommittén, kommitténningar seminarier organiserat samtsom
kommun- och folkhögskolebesök. och andra anordnareKommunerna

försettvuxenutbildning har beredvilligt kommittén med arbetsmate-av
särskilt rikta de kommunerrial. tack vill kommittén till åtta och fyraEtt

folkhögskolor kommittén och dess sekretariat ochtagit underemotsom
heldag låtit kommittén diskutera, studera och utvärderaintensiven

Kunskapslyftet praktiken.i
och för produktionen helorginalKommittéassistent ansvarig harav

varit Karin Karlsson.
får överlämna förKommittén härmed sin år 1999, delbetän-rapport

alla året Kunskapslyftet.kandet Vuxenutbildning för Andra med

Stockholm aprili 1999
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/Åsa Sohlman
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Johan Hedlund
Ingeborg Landgren
Mårten Sundmark



SOU 1999:39 Innehåll 5

Innehåll

1 Sammanfattning 13........................................................................... ..

Utvecklingstendenser inom vuxenutbildning och1.l
livslångt lärande 13

.............................................................. ..
Kommitténs förslag med1.2 avseende på del I 17

.................... ..
Studerande funktionshinder,med vuxenutbildning och1.3
livslångt lärande 33

.............................................................. ..
Kommitténs förslag med avseende på del1.4 37

................... ..
Vad kostar Kunskapslyftskommitténs förslag1.5 ..46

...............
arbete inför kommitténs slutbetänkande1.6 Fortsatt

år 2000 47
............................................................................ ..

2 Inledning ..49........................................................................................

delbetänkandet med KunskapslyftetAndra ..492.1
....................

Betänkandets uppläggning 502.2
.............................................. ..

Del I

3 forskningsresultat... 53Internationella utvecklingstendenser och

internationella utvecklingen3.1 Den .54
....................................

Allmänna utvecklingstendenser3.1.1 54
...................................... ..

och OECD-ländemas anpassningar3.1.2 OECD av
utbildningspolitiken 57

........................................................ ..
Vad forskningen 613.2 säger ................................................... ..
Sveriges läge 693.3

................................................................... ..
Sammanfattning och diskussion 763.4

...................................... ..
Sammanfattning3.4.1 76

.............................................................. ..
3.4.2 Diskussion 79

....................................................................... ..



Innehåll6 SOU 1999:39

Översikt den kvantitativa utvecklingen utbildningav av av
i Sverige ..83vuxna ..............................................................................

4.1 Uppdateringar regler för vuxenstudiestöd ochav
statsbidrag till Kunskapslyftet 83

......................................... ..
4.1.1 viktigaste regelförändringamaDe vad gäller

vuxenstudiestöd 83
............................................................... ..

4.1.2 Regler för fördelning statsbidrag till Kunskapslyftet... 85av
4.2 Volymförändringar inom vuxenutbildningsområdet 87

...... ..
4.2.1 totala vuxenutbildningsvolymenDen 1995-1998 87

.......... ..
4.2.2 Utbildningsvolymen inom kommunal vuxenutbildning

under 1990-talet 90
.............................................................. .. i14.3 Kunskapslyftet och den kommunala vuxenutbildningen.. 91

4.3.1 statistikkällomaOm 91 1........................................................ ..
4.3.2 förändringarKvantitativa 1997-1998 93

............................. ..
4.4 Målgruppema 96

.................................................................. ..Åldersfördelningen4.4. 1 96
.......................................................... ..

Könsfördelningen4.4.2 99
............................................................ ..

Utbildningsbakgrund4.4.3 104 1..................................................... ..
1Deltagamas4.4.4 arbetslöshetserfarenhet. 109

............................. ..
4.4.5 Invandrare l l 5

..................................................................... ..
4.5 Finansiering och anordnare 16l

........................................... ..
Studieñnansiering4.5.1 16l

......................................................... ..
Utbildningsanordnare4.5.2 l 17

.................................................... ..
4.6 Vad händer efter Kunskapslyftet 120

................................. ..
4.7 Diskussion 125

..................................................................... ..
livslångtKvalitativ utveckling utbildning och lärandeav

för 131vuxna ..................................................................................... ..

Strategisk planering5 131
....................................................... ..

Organisatorisk-pedagogisk utveckling5.2 135
.......................... ..

Information5.2.1 uppsökande verksamhet 135- ......................... ..
Vägledning5.2.2 136

.................................................................... ..
Individuell studieplan individuell5.2.3 handlingsplan 137- ....... ..
Validering vuxenutbildningen5.2.4 i 139

.................................... ..
Utbud efterfrågat eller5.2.5 140- ...........................................
Flexibla studier5.2.6 142

.............................................................. ..
Organisatorisk-pedagogisk utveckling hos5.3 externa
utbildningsanordnare 144

..................................................... ..
Utvärdering nationell och lokal5.4 på nivå 147

........................ ..
Riksenkäter till deltagare och jämförelsegnipper5.4.1 147

......... ..
Utbildning Kunskapslyftet5.4.2 i till vilken nytta 152- ............ ..



SOU 1999:39 Innehåll 7

5.4.3 Kommunstudie: formas denHur nya vuxen-
utbildningen 15 3.................................................................. ..5.4.4 Vad deltagare i kommun i dagensmöter en
vuxenutbildning 158........................................................... ..Lokal5.4.5 utvärdering i kommunen 160

..................................... ..
5.5 Förutsättningar för pedagogisk utveckling 162

................... ..Statligt5.5.1 stöd till pedagogisk utveckling 163
......................... ..Utbildning5.5.2 och fortbildning för Vuxenutbildningens

personal 164
......................................................................... ..

Forskning och5.5.3 utveckling 165
.............................................. ..

5.6 Diskussion 166
..................................................................... ..

6 Utvärderingarna Kunskapslyftet, samordning ochav
vissa projektresultat 171

6.1 Samordning och samarbete 171
........................................... ..Kunskapslyftet6.2 modell och metod 176som ......................... ..

6.2.1 Kunskapslyftet modell och metod adhocratisom -
eller byråkrati 177

.............................................................. ..
6.2.2 Kunskapslyftet modell och metod Redovisningsom -

uppdrag 179ettav ................................................................ ..
Kunskapslyftets omfattning6.3 i kommunerna 180

.................. ..
6.4 kostnader förKommunernas Kunskapslyftet 187

................ ..
samhällsekonomiska6.5 utvärderingsprojektetDet 190

........... ..
Diskussion6.6 197

..................................................................... ..
7 Retlexioner och förslag 203

Målgrupper7.1 203
.................................................................... ..

Studerande och studiestöd7.2 205
............................................. ..

Utbildningsanordnare7.3 208
.................................................... ..

7.4 Kvalitet och kostnader 208
.................................................. ..

Utveckling nationell7.5 organisation, tillsyn ochav
utvärdering 2 l 2

.................................................................... ..
7.6 Strategisk planering och organisation 221

........................... ..
7.6.1 Samarbete inom och mellan kommuner 221

........................ ..
7.6.2 Fristående vuxenutbildningsenheter 223

............................. ..
7.6.3 Svenska för invandrare ochKursen andra

invandrarfrågor 225
............................................................. ..

7.7 Läroplan och utbildningsutbud 228
..................................... ..

Läroplansfrågor7.7.1 228
............................................................. ..

7.7.2 Kursutbud 229
...................................................................... ..

Utveckling7.7.3 testinstrument, nationella betygav prov,
omdömenoch 230

................................................................ ..



Innehåll8 SOU 1999:39

Estetiska idrott och hälsa7.8 specialarbete..." 232ämnen, samt
Estetiska och estetisk verksamhet7.8.1 232ämnen

..................... ..
Idrott och hälsa Specialidrott7.8.2 ..237samt .................................
specialarbete7.8.3 23 8

................................................................. ..
Slutbetygets utformning med avseende föreslagna7.8.4 på
ändringar 239

....................................................................... ..
Individuella handlingsplaner7.9 studieplaner, och
åtgärdsprogram 240

............................................................. ..
Individuell studieplan7.9.1 241

.................................................... ..Åtgärdsprogram7.9.2 244
............................................................ ..

Validering 2457.10
...................................................................... ..

Bakgrund ..2457.10.1
.......................................................................

utveckling arbetet med validering inom7.10.2 Fortsatt av
skolans värld 246

................................................................. ..
Validering arbetsmarknadens7.10.3 krav 250mot ..........................
Reflexioner förslagoch 2517.10.4

...................................................
personalUtbildning för Vuxenutbildningens 2527.11

................. ..
Nulägesbeskrivning 2527.1 l.l

....................................................... ..
Utbildningsbehov 2567.1 1.2

.......................................................... ..
Reflexioner och förslag 2607.1 l

................................................. ..
kring vuxenutbildning 262Forskning7.12

.................................. ..
Forskningsbehov, lokalisering och 2637.12.1 resurser .................. ..
Information kunskapsspridning ..2677.12.2 - ..................................
Förslag 2697.12.3

........................................................................... ..

Del II

2738 Bakgrund ................

förTilläggsdirektiv utreda situationen8.1 attom
funktionshinder vuxenutbildningen...studerande med i 273

betänkande 274Inriktning detta8.2 av ........................................
Kommitténs arbete 2758.3

........................................................ ..
Definitioner och avgränsningar 2768.4

.......................................
funktionshinder 276Studerande med8.4.1

.................................. ..
Vuxenutbildning 2778.4.2

............................................................ ..
Mål ..281handikappolitiken9 för den svenska ...................................

för svenska handikappolitiken 281Mål den9.1
........................ ..

överenskommelser 282Internationella9.2
..................................



Innehåll 91999:39SOU

ochAnsvarsfördelning mellan kommun, landsting10 stat,
285den enskilde

finansieringsprincipenoch 28610.1 Ansvars-
............................. ..

åtagande för vuxenstuderande medsärskilda10.2 Statens
funktionshinder 28 8

............................................................. ..
i utbildningssituationen 28810.2.1 Insatser

................................... ..
medel för särskilda förOmfattningen insatser10.3 av

funktionshinderstuderande med 292
................................... ..

296Fördelning medel10.3.1 av ...................................................... ..
utbildningsväsendet.sidan det ordinarie 297vid10.4 Insatser av

298Försäkringskassan.4.110 ......................................................... ..
Arbetsmarknadsverket 30010.4.2

.................................................. ..
medför stöd i och i sambandLandstingets10.5 ansvar

302studier
............................................................................ ..

rehabilitering 302Habilitering och10.5.1
...................................... ..

Hjälpmedel ..30310.5.2
....................................................................

Vardagstolkning 30410.5
............................................................ ..

för stöd och service 30510.6 Kommunernas ansvar .....................
Socialtjänstlagen 30510.6.l ........................................................... ..

till1993:387 stöd och service vissa10.6.2 Lagen om
funktionshindrade 307

.......................................................... ..
309Färdtjänst10.6.3

....................................................................... ..
..311vuxenutbildningenmed funktionshinder iStuderande11 ..........

Studerande med funktionshinder 3111.11 ....................................
Kommunikationshandikapp 31 1.1.11 l .......................................... ..

313Rörelsehinder1.1.21 ................................................................ ..
..314Synskada11.1.3 .......................................................................
..314Utvecklingsstörning11.1.4 ......................................................

betingade funktionshinder 315neurologisktVissa11.1.5 ................
skrivsvårigheter/dyslexi 31611.1.6 ochLäs- ...................................

funktionshinder ..316Medicinskt betingadel 1.1.7 ..........................
funktionshinder 317betingadePsykiskt11.1.8 .............................. ..

förvärvade skador 3171.1.9 Vissa1 ..................................................
tillgänglighetsperspektiv ..318Stödbehov11.2 ettur ....................

..318Läromedel1l.2.1 .....................................................................
318Hjälpmedel och assistansl 1.2.2 .............................................. ..
319tillgänglighetFysisk11.2.3 ...................................................... ..

studiegång 319stöd och anpassadPedagogiskt11.2.4 ................... ..
tillgänglighets-stödbehovDiskussion11.3 ettom ur

320perspektiv
...................................................................... ..



SOU 1999:39Innehåll10

funktionshinder...323studerande medstatistiken12 Vad säger om

324funktionshindervuxenutbildning ochStatistik12.1 om ....... ..
327studierFunktionshinder och12.1 .......................................... ..
330Sysselsättning12. 1 ..................................................................
331Studiedeltagande12. l ........................................................... ..
334Sammanfattning12.2 ............................................................ ..
337vuxenutbildningKommunal13

337Ansvarsfördelning13.1 ......................................................... ..
kommunalfunktionshindermed iStuderande13.2

339vuxenutbildning ............................................................ ..
studerande mederfarenheter13.2.1 Kommunernas av

340funktionshinder ...............................................................
342kommunernaoch lösningar iProblem13.2.2 .......................... ..
350finansieringOrganisation,132.3 m.m ..................................... ..
353Diskussion13.3 ..................................................................... ..
35914 Särvux

359Bakgrund14.1 ....................................................................... ..
361Utvecklingsområden14.2 ..................................................... ..
363Folkhögskolan15

363Ansvarsfördelning15 ......................................................... ..
364folkhögskolanstöd tillEkonomiskt15.2 .............................. ..
368Assistans15.2.1 ........................................................................ ..
370folkhögskolanfunktionshinder iStuderande med15.3 ........ ..
370verksamhetFolkhögskolans.3. l15 .......................................... ..
376deltagandeHinder för15.4 .................................................... ..

omvårdnadsverksamhet vidExtrakostnader för15.5
383folkhögskolan ................................................................ ..

Övriga ..395utbildningsanordnare16 .......

395Studieförbund16.1 ................................................................ ..
397Högskolan16.2 ..................................................................... ..
398utbildningsanordnarePrivata16.3 ........................................ ..
399Arbetsmarknadsutbildning16.4 ............................................ ..

..401arbetetill fortsattoch förslagReflexioner17 ...............................

401Utgångspunkter17.1 ............................................................. ..
för kommunaliakttagelserGemensamma17.2



E

SOU 1999:39 Innehåll ll

vuxenutbildning och folkhögskolan 403
.............................. ..

17.2. 1 Läromedel 404..................................................................... ..l Hjälpmedel17.2.2 405.................................................................... ..l7.2.3 specialpedagogisk kompetens 408
...................................... ..Tolk17.2.4 ..409...............................................................................

17.3 Kommunal vuxenutbildning och Kunskapslyftet 410
......... ..

17.4 Särvux 414
........................................................................... ..Folkhögskolan17.5 416

............................................................... ..
Källor 423.

Reservationer och särskilda yttranden 441

Bilagor

Bilaga Direktiv ..445
.........................................................................

Bilaga Utbildning och arbetsmarknadsvariabler ..465
......................

Bilaga Uppgifter från SCB:s undersökningar av
levnadsförhållanden 471

...................................................... ..





SammanfattningSOU 1999:39 l3

Sammanfattningl

F

Kunskapslyftskommitténs arbetsuppgifter hör följa Kunskaps-Till att
årligen till de årligalyftet och regeringen. I rapporteringarnarapportera

redogörelse för resultaten från de friståendeska också ingå natio-en
utvärderingama Kunskapslyftet kommittén för.nella av som ansvarar

huvudsyfte med kommitténs Kunskapslyftet dockiEtt ärengagemang
erfarenheter kan ligga till för för-fortfarande samla grund deatt som

det svenska vuxenutbildningssystemetslag till reforrnering av som
slutbetänkandekommittén ska i sitt år 2000.presentera

och slutbetänkandet skaden årliga rapporteringen 1999 i år 2000I
möjligheterkommittén också redovisa sitt uppdrag undersöka vilkaatt

föreligger för med funktionsnedsättningaroch hinder attpersonersom
vuxenutbildning.delta i

införbeskrivs i kapitel 2 beslöt kommittén redan sittSom närmare
med anledning Kunskapslyftet 1998:51,första delbetänkande SOUav

innevarande slutbetänkandetliksom års ochden rapportrapportenatt
första redogjordedelar i helhet. denskulle I rapportenenses som

utförligt för vad gäller vuxenutbildningdärför situationenkommittén
under tiden före Kunskapslyftet. Tilllivslångt lärandeoch närmast

de mål och förhörde strategierbakgrunden även resonemang om
utveckling kommittén förde första del-vuxenutbildningens i sittsom

betänkande SOU 1996:27.
följer Delvid där den förra slutade. i INuvarande Denrapport tar

vuxenutbildningsområdet.det året på Upp-vad hänt senastesomupp
från sida. Slutsat-påpekanden kommitténsföljningen resulterar i vissa

framtiden kommit-förslag och för återkommeri visionertermer avser
slutbetänkande.tén till i sitt

funktionshinder deltaför meddet gäller möjligheternaNär attvuxna
attbörja frånkommittén delar varitutbildning har ii tvungenstora om

ochsåledes både handikappolitisktDel betänkandetbörjan. i ettger
förfrågor möjligheternautbildningspolitiskt perspektiv på rörett som

utbildning.funktionsnedsättningar delta imed attvuxna
bakgrundskapitelsammanfattas 3-6,Nedan i avsnitt 1.1 rapportens

allmänna utveckling, och i avsnittVuxenutbildningenshandlar omsom
Motsvarandeoch förslag vad Delkommitténs slutsatser1.2 avser
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bakgrundskapitel 8-16 i Del sammanfattas i avsnitt 1.3 medan
kommitténs slutsatser i kapitel rörande17 studerande med funktions-
hinder i vuxenutbildning återfinns i sammandrag i avsnitt Kapitlet1.4.
avslutas med två korta avsnitt- kostnaderna för kommitténs för-ett om
slag och kommitténs fortsatta arbete inför slutbetänkandet årett om
2000.

Utvecklingstendenser1.1 inom vuxenut-

bildning och livslångt lärande

allmänna utvecklingDen skisseras i kapitel global3 tillväxt iärsom en
kunskaps- och nätverksbaserad konkurrensekonomi. skeendeDettaen

ställer de nationella politikerna inför utmaningar. gäller delsDet attnya
skapa miljö landet förinom attraktiv såväl småär storaen som som
kunskapsföretag dels hantera tendenser till växande inrikespolitiskaatt
spänningar. Många länder har börjat diskutera omläggning ut-en av
bildningspolitiken till förpolitik livslångt lärande. Sverige haren
kommit relativt långt detta avseendei och kan till skillnad från många
andra länder bygga vidare på sedan tidigare välutvecklad vuxenut-en
bildning.

Kompetensnivån och utbildningens lönsamhet Sverigei

Generellt kompetensnivån och den formella utbildningen hög iärsett
den befolkningen.svenska Skolstarten ligger relativt i Sverigesent
jämfört med andra länder. till års ålder därför studiedelta-Upp ärsex
gandet lågt medan det åldersklassernai 7-18 år mycket högt. Iär
åldersklasserna år det relativt lågt för sedan19-22 igen stiga och iär att
åldern och därutöver bland de allra högsta jämfört30 år med andravara
länder.

Många studier, internationella såväl svenska, avkast-visar attsom
på utbildningsinvesteringar låg särskilt för längreningen i Sverige,är

högskoleutbildningar och för kvinnor. Avkastningen på utbildningsin-
sjönkvesteringar i Sverige under 1960-, 1970- och l980-talen sta-men

biliserade sedan tills sysselsättningskrisensig korn i början på 1990-
talet. Då föll den antagligen finns dock teckenigen. Det tyder påsom

avkastningen på utbildningsinvesteringar sedennera stigit. Dettaatt
gäller framför allt för privat sektor och för och teknikernaturvetare

för forskarutbildade.ävenmen
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Arbetsmarknad och framtidsperspektiv

företag arbetsställen med arbetsor-har många och modernSverige en
inriktning ekonomioch kunskapsintensiv på singanisation änen mer

Förvärvsfrekvensen jämförtandra OECD-länder har. hög ochvad är
länder "räcker de högutbildade till. vi i Sverigemed andra inte Om

andel högskoleutbildade respektive bransch iskulle ha i somsamma
jämförda OECD-länder Australien, Danmark, Finland,åtta Japan,

Storbritannien, Tyskland och USA skulle vi behöva 640 000Kanada,
hälften högsko-individer med högskoleutbildning med långfler varav

leutbildning.
högskoleutbildade internationell under-denna brist på visarTrots en

arbetslivserfarenhet formell utbildningdetsökning är änatt snarare
heller verkarlönemässigt i Sverige. Inteeller kompetens premierassom

andra län-tillvara utsträckning ianställdas kompetens itas somsamma
der.

efterfrågan medförväntas arbetsmarknadens påframtidenI personer
fortsätta medan efter-grundskoleutbildning minska i Sverigeenbart att

utbildningsgrupper.det gäller i alla andrafrågan öka när stort settantas
och IT-utbildadetekniker, högskoleingenjörerSärskilt gäller det men

kort högskoleutbildning.och medekonomer, juristeräven personer
förväntas också öka framtiden.vårdpersonal och lärare iEfterfrågan på

utbildningsindikatorer pekar på behovForskningsresultat och ett av
frå-entydiga påutbildningssektom inte någrapåatt satsa svarmen ger
denutbildningspolitiskt. bakgrundbör Motvad göras avsomgor om

forskningsresultatutvecklingen och föreliggandeinternationella utpe-
befogatkapitel områden där det kanvissakas avslutningsvis 3z attvara

utveckling och satsningar:diskussionta omupp en

på socialtkvalitativt,inte minstAtt utsattasatsa grupper-0 mer,
funktionshindrade och kortutbildade.invandrare,barn,

till såväl kor-till högskolanöka ungdomarnas direktövergångAtt0
vidareutbildning.högskoleutbildningar ellerlängretare annansom

möjlig-arbetslivet, ökaibättre utnyttja kompetensenAtt att vuxnas0
ochbåde kortarelivslånga lärandet, inklusive idelta i detheter att

vidareutbildning.ochhögskolenivå,längre utbildningar på annan

högskolan ytterligare.byggaAtt ut0
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utveckla alternativa formerAtt för fördelningen utbildningens0 av
finansiering.

hitta lösningar så kvinnor kan fåAtt bättre ekonomisk utdelningatt0
på sina utbildningsinvesteringar.

viktiga förutsättningarTre måste föreligga för de antyddaatt
utbildningspolitiska ska kunnasatsningama leda till bra resultat.

förstaFör det måste individer och företag kunna fatta välunder-
byggda beslut utbildning vilket sin kräver informationi tur ut-om om
bildningar utbildningsanordnareoch och för individemas del även
vägledning identifiera intressen och relatera dem till efterfrå-att egna

arbetsmarknaden.pågan
detFör andra måste alla utbildningar och utbildningsanordnare kva-

litetssäkras. för kvalitetssäkring utbildningsanord-Utan ett system av
fådet svårt fram kvalitetsutveckling och mekanismerär attnare en som

jämförbarhet utbildningsutbudet.igaranterar
det tredje det viktigtFör utveckling kommer till ståndär att en som

leder till det skapas fler jobb, ökar efterfrågan på kvalificeradatt som
arbetskraft och förintresset tillvara existerande kom-gör att att tasom

ökar.petens
Kapitel inleds med översikt regelförändringar under4 störreen av

det året det gäller studiestöd och statsbidrag till Kunskaps-närsenaste
lyftet. Därefter följer beskrivning den tidens kvantitativasenasteen av

förförändringar i utbildningen i Sverige den totala volymenvuxna -
vuxenutbildning inklusive personalutbildning, utbildning påav vuxna

Kunskapslyftet.högskolan och i särskilt deltagareEtt avsnitt iägnas
folkhögskolorkommunal vuxenutbildning och på uppdelat på ålder och

Ävenutbildningsbakgrund och arbetslöshetserfarenheter.kön samt ut-
bildningsanordnama i den kommunala vuxenutbildningen och folkbild-

deltagande Kunskapslyftet beskrivs. Kapitlet avslutasningens i med en
redogörelse för uppföljning vad hänt den första kullen delta-av somen

Kunskapslyftet efteri år.ettgare
utvecklingenkvalitativa vuxenutbildningen i Sverige belysesDen av

utifrån infallsvinklar ikapitel första handlar strategiskDentre om
planering och organisatorisk-pedagogisk utveckling kommitténsåsom

den kommuner, folkhögskolor och hosi på andra utbildningsan-mött
delen byggerordnare. andra på resultat från de fristående utvärde-Den

hur individerna upplevde studierna, vad de fick dem,utrama av var--
för somliga valde utanför och hur Kunskapslyftetstå har utformats iatt
kommunerna. Avslutningsvis diskuteras förutsättningarna för fortsatt
pedagogisk utveckling i vuxenutbildningen.
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Som beskrivs kapitel hari 6 Kunskapslyftskommitténnärmare ett
samordningsansvar det gäller utvärderingama Kunskapslyftet.när av
Kunskapslyftskommitténs utvärderingar korn igång redan hösten 1997.

andra aktörerna Folkbildningsrådet,De Skolverket och följerArns- -
efter med utvärderingar kompletterar fördjuparoch de utvärde-nu som

Kunskapslyftskommitténringar initierat. innehåller kapit-l övrigtsom
let redogörelse för resultat från del specifika utvärderings-en en mer
projekt. Kunskapslyftet modell och metod avsnitt 6.2 är ut-som en
värdering den "Delegationsmodell tillämpades för Kunskaps-av som
lyftet inledandeunder det skedet 1996-1998. Kunskapslyftets om-
fattning kommunernai avsnitt 6.3 analyserar Kunskapslyftets och den
kommunala Vuxenutbildningens omfattning i kommunerna förhål-i

Ävenlande till olika definitioner potentiella målgrupper. den utvär-av
dering beskrivs i avsnitt har kommunalt perspektiv.6.4 Härettsom
handlar det kommunernas kostnader för Kunskapslyftet: dels hurom
kommunernas kostnader förhåller till sig till de statsbidrag de fått, dels
hur kostnadsskillnader mellan kommunerna kan förklaras. Kapitlet av-
slutas avsnitt 6.5 med redovisning preliminära resultat från deti en av
samhällsekonomiska utvärderingsprojektet. Deltagarna vuxenutbild-i
ning/Kunskapslyftet hösten och och deras bakgrund, tidi-1997 1998

arbetsmarknadserfarenheter och inkomster analyseras.gare

Kommitténs förslag med avseende på1.2

del I

utgångslägetbakgrund och aktuella utvecklingstendenser avslutarMot av
reflexioner förslag tillkommittén del betänkandet med vissa ochI av

sammanfattas studerandeåtgärder här under rubrikerna: målgrupper;som
nationelloch studiestöd; kvalitet och kostnader; utbildningsanordnare;

tillsyn utvärdering; strategisk planering ochorganisation, och
infrastruktur utbildningsutbud.samt

Målgrupper

för deKunskapslyftskommittén det finns goda skäl allaattanser
Kunskapslyftet har fått möjligheter tillgrupper, som genom

befinnervuxenutbildning, bedriva studier. sig på nivåDeatt en av
fördelningenbasutbildning. Vad däremot kan diskutera ärman

och vilken takt respektive ska få sinamellan olika igrupper grupp
studerande grundläggande nivåutbildningsbehov tillgodosedda på-



Sammanfattning18 SOU 1999:39

och på arbetslösa,gymnasienivå; anställda och andra; kvinnor och män;
individer med fuktionsnedsättningar, invandrare och olika åldersgrup-
per.

Kunskapslyftskommittén finner framför allt utvecklingen på grund-
läggande vuxenutbildningsnivå oroväckande. Forskningsresultat visar

det samhällsekonomiskt befogat särskilt socialtpåatt är att satsa utsatta
invandrare, individer funktionsnedsättningarmed och kortut-grupper -

bildade. kommunerna verkar det ha uppstått därI situationen man an-
tingen på grundläggande vuxenutbildning, och därmed kommersatsar

den ökning basorganisationenpå tio krävs föröver procent attav som
få del statsbidragen till vuxenutbildning på grundläggande nivå, ellerav
så det inte. det fallet finns detI inga i statsbi-gör spärrarman senare
dragssystemet förhindrar neddragning basorganisationen.som en av
Sammanlagt verkar tendensen dra denna bak-Motöverväga.att ner
grund föreslår Kunskapslyftskommittén:

Förordningen statligt stöd till särskilda påsatsningaratt ut-om
bildning ändras så grundskolenivån kan lyftas in iattav vuxna
kommunernas ansökan till Skolverket statsbidrag för Kun-om
skapslyftet föroch bli del underlaget tilldelningien av
kvalitetspremien.

förslagAvsikten med detta inte ändra villkoren för statsbidrag tillär att
kommunal blivuxenutbildning på grundläggande nivå. skulle inteDet
fler statsbidragsberättigade platser kommunal vuxenutbildning påi
grundläggande nivå förslaget syftar i stället till stimulerautan att

helhetsgreppkommunerna i sin planering på rekrytering ochatt ta ett
kursutbud för såväl grundläggande gymnasialorganisation av som

skulle redovisas Skolverketnivå. helhetssyn i ansökan tillDenna om
statsbidrag för Kunskapslyftet. kvalitet i den strategiska pla-Hög
neringen skulle sedan kunna belönas vid tilldelning statsbidrag förav
Kunskapslyftet.

Kunskapslyftskommittén:Vidare anser

Skolverket bör få uppdrag följa och analyserai närmareatt att
utvecklingen olika målgruppers deltagande kommunaliav
vuxenutbildning.

det särskilda studiestödet utbildningI UBS kort urvalskriteriumär ett
fått Effekternagenomslag på tid.störreettsom senare av

studiestödssystemet på olika målgruppers deltagande i vuxenutbildning
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viktiga följa liksom inverkan förändringar arbetsmark-påär att av
naden.

På gymnasial nivå tyder mycket på fått "logik" ivissatt ut-man en
fallet vad gäller rekrytering angelägna målgrupper. Deav grupper, som
har delta i vuxenutbildning i arbets-störst ännytta att attav snarare
marknadsutbildning söka arbete direkt,eller verkar det. Kun-göra
skapslyftskommittén vill ändå rekommendera kommunerna:

öka rekryteringsinsatser och särskilt rikta dem på desina inatt
prioriterade arbetslösa, kortutbildade, inte minstgrupperna -

och individer funktionsnedsättningar.invandrare medmän,

intensifierat rekryterings- och inforrnationsarbete från kommuner-Ett
befogat flera skäl. Både behållasida kan villnas vara av om man an-

prioriterade Kunskapslyftet vill öka dendelen i ochgrupper om man
nödvändigt öka infonnations- vägledningsinsat-torde det ochattvara

serna.

studiestödStuderande och

Kunskapslyftskommittén förväntade delbetänkandesig i sitt tidigare
reformSOU 1998:51 studiestödssystemet skulle haatt presente-en av

stället befinner förvid det här laget. I vi i läge mångaettrats oss som
förvirring och frustration.studerandes del karaktäriseras Många stu-av

fortfarande ska bli för demderande hoppas på det möjligt ävenatt att
med andra kullen studerande istudera andra år UBS. Den Kun-ett

skapslyftet känner sig orättvist behandlad. Redan osäkerheten om man
kan få få studiestöd från söka sigeller inte önskat vissa avstårgör att att

påbörjade studier. Studiestödet- desstill studier eller hoppar ut-av
studiestödet harformning och hantering liksom informationen kring-

besökåterkommande källor till klagomål vid kommitténs i kom-varit
bekräftaroch på folkhögskolor. Kommittén understryker ochmuner

den kritik framkommit gällande frågan måsteUBS attsom men anser
lösas statsfmansiellt.

Regeringen har ambitionen studiestödspropositionatt presentera en
studiestödssystemunder skulle det möjligt1999 göra att ta ett nyttsom
angeläget.i bruk år så blir fallet naturligtvis mycket2000. Att Förär att

försenas Kunskapslyfts-inte studiestödsrefonnen ska ytterligare vill
kommittén framhålla det vikt myndighe-ansvarigaäratt yttersta attav

och Verket för högskoleservice energisktSkolverket, CSN, Arnster - -
förregeringsuppdraget definiera och analysera de hindersigtar attan
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ökad flexibilitet i vuxenutbildningen kan finnas i de berördaen som
myndigheternas regelverk vid behov förslå ändringar.samt Kun-
skapslyftskommittén myndigheterna i detta utredningsuppdragattanser
bör högsta prioritet åt analys studiestödet och analysen börattge en av

utifrån aktuella mål för kunskapslyftgöras och livslångt lärande.

De berörda myndigheterna bör snabbt fram besluts-ta ett
underlag uppdaterar Studiestödsutredningens förslag ochsom

för dem fram till den detaljnivå, nuläget krävs föri attsom
statsmakterna ska kunna utifrån det. Om så skerinteagera
föreslår Kunskapslyftskommittén särskild utredningatt en
tillsätts.

Kunskapslyftskommittén för sin del inga hinder för exempelvisattser
hanteringen studiestödet i vuxenutbildningen läggs i riktningav om en
så det vad gäller närvarokontroll och liknandeatt administrativa och
organisatoriska aspekter kommer likna det har föratt systemmer man
studiemedlen med kanske betoning på flexibilitetännu ochstörremen
anpassning till livslångt lärande. bättreEn samordning mellan tilldel-
ning utbildningsplatser och studiestöd till de studerande borde ocksåav

möjlig åstadkomma inom för nuvarandeatt Omsystem.vara ramen
myndigheterna, i samarbete med Regeringskansliet, arbetar snabbt och
effektivt enligheti med nuvarande direktiv bör reformeratett
studiestödssystem kunna finnas platspå i början ZOOO-talet.av

Det också betydelseär CSN och andra aktörerstörsta iatt väntanav
på refonnering studiestödssystemet sig till detanstränger ytterstaen av
för få det nuvarande fungera så smidigtatt möjligt.systemet att som
Det gäller både samarbetet och informationen mellan myndigheterna
och till de studerande, skolorna och andra aktörer. detta sammanhangI
vill kommittén särskilt peka på vikten samarbete mellanett gottav
CSN, CSN:s lokalkontor och kommunerna. Rekryteringen svårmoti-av
verade och svåmådda såsom långtidsarbetslösa, människorgrupper
med funktionshinder och invandrare särskilt beroende konse-är av en
kvent och begriplig information och hantering studiestödet. Kommu-av

planering kan också påverkas negativt inte information ochnernas om
beslut tillgång till studiestöd och utbildningsutbud samordnade.ärom

Fortsatta öka samarbetet informationenansträngningar ochatt
från CSNss sida och aktörer börÖvriga uppmuntras stats-av
makterna. gällerDet särskilt informationsinsatser under våren,

och hösten 1999 då fortfarande oklarhetviss kansommaren en
råda bland de studerande villkoren för UBS.om
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Kunskapslyftskommittén följer utvecklingen finansieringssystemenav
för för utbildnings-, arbetsmarknads-,utbildning inomav vuxna ramen
närings- och socialpolitiken.

Kommittén återkommer slutbetänkande vid behov medi sitt
fortsatta förändringar och utvecklingsarbete påförslag om

möjligheter fi-samtliga områden berör individernas attsom
studier.livsuppehället undernansiera

och kostnaderKvalitet

följande förändringar tilldel-Kunskapslyftskommitténvill föreslå i
för statsbidrag till Kunskapslyftet i kommunerna:ningssystemet

tillKun-kvalitetspremiens andel statsbidragethöjningEn avav
skapslyftet.

på grundläggande vuxenutbildning Kunskaps-iAtt satsningar
för kvalitetspremien.lyftet stöd inom ramenges

Kunskapslyftet stimuleraspå funktionshindradeAtt isatsningar
för kvalitetspremien.inom ramen

därbör sikta sig påKunskapslyftskommittén in ett systemattanser man
tillKunskapslyftet utnyttjasandel statsbidraget tillstörre aven

Kunskapslyftskommitténområdende insatser. Dekvalitetshöjan- som
de föreslås iaktuella för kvalitetspremiertänktfrämst sig är somsom

under rubrikenoch nedan i avsnitt 1.4avsnittet Målgrupperdet tidigare
Kunskapslyftet. förslag kräverochKommunalvuxenutbildning Dessa

tilldelningvillkoren förformulerarSkolverket tydligtatt av
avseenden.dessa liksom i övrigakvalitetspremier i

statsbidrag till kommu-för beräkningnuvarandeMed system av
kraftigtkaninlagda tilldelningen varierafinns inga spärrar utannerna

leda till för-arbetslösheten kantill Små förändringar ifrån år år. stora
planeringförsvårar kommunernasstatsbidraget. Dylika kaständringar i

kurser påinställda och/eller fördyradeleda tilloch riskerar att samma
ochde studerandesamarbete mellan kommunerna,dåligtsätt ettsom

nuvarande till-regionala effekternadet.kan DeCSN göra av
Kunskapslyftskom-aspekt bekymrarocksådelningssystem är somen

verkarKunskapslyftsplatseroch utnyttjandetTilldelningenmittén. av
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inte stå i proportion till de prioriterade målgruppema kommunerna.i
Kunskapslyftskommittén anser:

Skolverket bör fram modell begränsar ryckighetenatt ta en som
nuvarande för tilldelningi statsbidrag tillsystem av

kommunerna analysera regionalanärmaresamt systemets
effekter och föreslå påkallade förändringar tilldelings-i
systemet.

Med tanke på framtiden framhöll Kunskapslyftskommittén i sitt
tidigare betänkande SOU 1998:51 den Kommunalaatt
utjämningsutredningen vid kontrollstation borde1998 deöverse
faktorer utjämningen så andel invånare i behovstyr att storsom en av
grundläggande vuxenutbildning blir faktor i beaktandetasen som
SOU 1998:51.

Kommunala utjämningsutredningens förslag till reviderade kost-
nadsutjämningsmodeller innehöll inte någon faktor "kortutbildade".
Utredningen konstaterar dock det nuvarande statsbidraget tillatt om
Kunskapslyftet efter den femåriga projektperioden kommer tillfö-att

det generella statsbidraget kan detta leda till kostnadsutjäm-attras
ningen behöver utökas med delmodell där det strukturellt betingadeen
behovet vuxenutbildning beaktas SOU 1998: 151.av

Kunskapslyftskommittén följer utvecklingen det kommunalaav
och återkommer det blir aktuelltutjämningssystemet i sittom

slutbetänkande med och alternativa förslag hur volym-nya om
och kvalitetsmål ska kunna uppnås framtiden utbild-i inom
ningen av vuxna.

Utbildningsanordnare

Variationen utbildningsanordnarei inom vuxenutbildningen har ökat
markant de åren. Folkbildningens deltagande ligger på stabilsenaste en
nivå. hittillsvarande uppföljningenDen Kunskapslyftet visar attav
folkhögskoloma tillsammans med vissautbildningsanordnare deninom
kommunala vuxenutbildningen har den högsta genomströmningen av
studerande.

Kunskapslyftskommittén finner det angeläget den mångfaldatt som
uppvisats under Kunskapslyftets första kanår bibehållas och möj-om
ligt vidareutvecklas. problem förEtt utbildningsanordnareexterna är att
de måste överlåta till kommunal rektor sanktionera de studeran-atten



SammanfattningSOU 1999:39 23

slutbetyg. grund- ochdes betyg i samlat betygsdokument och På gym-
grund- ochmedger skollag och förordningar såväl friståendenasienivå

fristående grundsär- och gymnasiesärskolor.gymnasieskolor som
för vuxenutbildningen. harsådana medgivande finns inte DärNågra

omfattandeunder Kunskapslyftet istället entreprenörskap utvecklats,ett
mångfald och möjlighetervilket torde betyda både behov attatt av er-

bjuda sådan mångfald finns många kommuner.i

Kunskapslyftskommittén ytterligare utreda fråganatt omavser
vuxenutbildningsenheter och återkomma med förslagfristående

slutbetänkande.i sitt

gäller olika utbildnings-följer kommittén utvecklingen detövrigtI när
Kunskapslyftet.anordnares deltagande i

förslag förutsätt-Kommittén återkommer vid behov med om
folkbild-för olika utbildningsanordnare inklusiveningarna
livslångtdelta Kunskapslyftet, vuxenutbildning ochningen iatt

slutbetänkande.lärande i sitt

tillsyn och utvärderingNationell organisation,

framförde delbetänkande SOUKunskapslyftskommittén i sitt senaste
områden vilka Skol-antal förslag berörde olika inom1998:51 ett som

värdefullaskulle kunna insatser.verket göra
Kunskaps-bredden i Kunskapslyftsprojektet ansågmarkeraFör att

för Kunskaps-Skolverket, detlyftskommittén när över ansvaretatt tog
kunskapslyftet, till projektledningenlyftet från Delegationen för na-

Konjunkturinstitutetmyndigheter Arns,tionell nivå borde knyta som
skabli förlängd skolgångKunskapslyftet får inteoch NUTEK. utanen

och arbetsmarknadssatsning. Kun-kombinerad utbildnings-vara en
förfinnsfortfarande förutsättningarskapslyftskommittén attanser

vuxenutbildningen. dettaledande roll inom FörSkolverket spelaatt en
krävs dock:

bredd led-nivå Skolverket upprätthåller denpå nationell iatt
dvs.fanns på Delegationens tid,för Kunskapslyftetningen som

myndigheter ochinflytande frånmed kontinuerligt parter som
arbetsmarknad och näringsliv.representerar
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på regional nivå Skolverket kontakterna med kommunernaiatt
sak med andra myndigheter förgör skapaattgemensam en

dynamik dialogen med kommunernai ochstörre bredda in-
fallsvinklarna. Exempel på statliga myndigheter och andra ak-

med förankringregional och livslångttörer lärandeintresse i
högskolor, självstyrelseorgan landsting ochär regioner,

länsstyrelser, länsarbetsnämnder och försäkringskassorna.

det finns samarbete mellan den regionala ochnäraatt ett na-
tionella nivån ledningen Kunskapslyftet.i av

Statsmaktemas krav på kommunerna förankra vuxenutbildning ochatt
Kunskapslyftet hos kommuninvånama och det lokala näringslivet ris-
kerar förlora i trovärdighet motsvarande hos Skolver-att utan ansatsen
ket.

Utifrån diskussion uppföljning, utvärdering, utveckling ochen om
tillsyn föreslår Kunskapslyftskommittén vidare:

Skolverkets instruktionregeringen och uppdrag såöveratt ser
Skolverket dialog med kommunernai kan arbeta påatt att ut-

veckla utbildningssystemet.

Regler ska tillämpas tillsyn de kan också behöva ändrasmen
uppföljning och utvärdering. Uppslag till pedagogisk och organisato-
risk utveckling bör kommunerna och Skolverket på samordnat sättett
kunna hämta inte bara från kommunernas och verkets respektive ut-
vecklingsfunktioner från de lokala respektive nationellaävenutan upp-
följningama, utvärderingama och tillsynsärendena.

kommunerna följaAtt ska gällande regler och bestämmelser är
Änsjälvklart liksom Skolverket ska påpeka de det.inte vik-att när gör

tigare dock kommunerna tillsammans med Skolverket successivtär att
verkar för förbättringar utbildningssystemet inklusive dess regel-av
system så allt högre måluppfyllelse kan uppnås. Attatt sträva moten
målen i ständig förbättringsprocess kräver kommunernasen engage-

och aktiva medverkan. Förutsättningarna för få igång dy-attmang en
namisk utvecklingsprocess dialog tvång. Deär större ängenom genom

utmaningar obyråkratiskt samarbete innebär bör sti-stora ettsom vara
mulerande för Skolverket och förutsättning för verketäratt anta atten
ska kunna spela konstruktiv roll i framtida kunskapssamhälle.etten

Även det gäller nationell och lokal utvärdering föreslår kom-när
mittén:
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förtydligar Skolverketsregeringen uppdrag så Skolver-att att
ket dialog med kommunernai utvecklar sambanden mellan na-
tionella och lokala utvärderingar och klargör hur den statistik-
och informationsinsamling grunden för detutgörsom
nationella uppföljnings- och utvärderingssystemet också kan

kommunernasutnyttjas i utvärderingar.egna

bättreEtt samarbete mellan Skolverket och kommunerna förut-är en
sättning inte bara för användningen utbildningsanordnareatt externaav

deni kommunala vuxenutbildningen förbättras för peda-ävenutan att
gogiken, den uppsökande verksamheten, de individuella studieplanerna
och hela den kommunala vuxenutbildningen utvecklas. De organisato-
riska frågorna viktiga inför framtiden och Kunskapslyftskommitténär
följer dettapå område utvecklingen med tankeäven på slutbetän-sitt
kande.

Strategisk planering och infrastruktur

Under denna återfinnsrubrik kommitténs förslag beträffande samarbete
och planering, vägledning, validering, personalutbildning inom vuxen-
utbildningsområdet forskning.samt

Kunskapslyftskommittén positivt på den utvecklingser av samar-
betet kommunerinom och mellan kommuner och olika utbildningsan-
ordnare förstärkts under de första åren med Kunskapslyftet. Enligtsom
kommitténs bedömning det hög tid för kommunerna ocksåär attnu

vidaresig i lite perspektiv på utbildning och kompetensut-ettengagera
veckling. De regionala tillväxtavtalen och kompetensråden, hållersom
på form, borde intressanta för kommunerna plattformatt ta vara som
för utveckling heltäckande utbildningsplanering. Kunskaps-av en mer
lyftskommittén:

rekommenderar kommunerna på regionala kontakteratt satsa
vid uppläggning utvecklingsstrategiersin för kunskapslyftav
och livslångt lärande.

viktigEn aspekt för kommuner och landsting i denna utbildningsplane-
ring behovet personal till vård- och omsorgsområdet.är För närva-av
rande förefaller Kunskapslyftet i hög utsträckning användas tillatt att
både utbilda personal till omvårdnadssektom och från omvårdnads-
sektorn. En viss personalomsättning dylikt slag naturligtvis alltidärav
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nödvändig kan aldrig kommunernas och landstingensersätta an-men
för arbetsorganisation och arbetsvillkor. Kunskaps-utvecklaattsvar

lyftskommittén:

och landstingrekommenderar kommuner överatt gemensamt se
för omvârdnadssektorn och alternativavuxenutbildningens roll

kompetensförsörjningen.lösasätt att

Kunskapslyftet kommunerna går fortfa-med näringslivet i iSamarbetet
understryka behovetKunskapslyftskommittén villrande relativt trögt.

för utveckla samarbetet med näringsli-förnyade insatser görs attattav
projekt samarbete kankanske först i konkretaDet är ett tavet. som

sammanhangKunskapslyftskommittén vill också i dettaform. uppmana
individuella studieuppläggningar-till anpassning dekommunerna aven

efterfrågan arbetskraft ökarlokala arbetsmarknaden. påtill den Närna
kommittén det önskvärt:ser som

stimule-med arbetsförmedlingensamarbetekommunerna iatt
och möjliggör al-erbjudet arbetedeltagarna accepteraattrar

exempelvisresterande studieomfång,uppläggternativa ge-av
på otraditionella tider och koncen-deltidsstudier, studiernom
perioder.trationsläsning under vissa

uttalat varjeKunskapslyftskommittén har tidigare SOU 1998:51 att
dithörandeindividuell studieplan medbör ha tillstuderande rätt en

viktigt för specielltvägledning. särskiltDetta är utsatta grupper, exem-
Kunskaps-funktionshinder olika slag.medpelvis för människor av

kommunernas skyldighetföreslårlyftskommittén upprättaattattnu
förtydligasstudieplaner genom:

vuxenutbildningFörordningen kommunaliregeringenatt om
innehålla.studieplan börvad individuell minstanger en

uppfattning följandestudieplan bör enligt kommitténsindividuellI en
och delmål undermål med studierna; målområden behandlas:

individuell studieuppläggning.studiernas gång;
föreslår också:Kunskapslyftskommittén

skaKunskapslyftet vid folkhögskolordeltagare i mot-att ges
individuell studieplan.svarande tillrätt
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Kunskapslyftskommittén regeringen måste ställa krav påattanser ar-
betsmarknadsverket fram individuella handlingsplaner föratt ta sö-
kande hos arbetsförmedlingen behöver stöd något slag för fåattsom av

Änarbete. viktigare dock kopplingen mellanett studieplan ochär
handlingsplan. Kunskapslyftskommittén föreslår därför:

Förordningen kommunalregeringen i vuxenutbildningatt om
föreskriver samråd mellan studie- och yrkesvägledarna iom
den kommunala vuxenutbildningen och arbetsförmedlingens
vägledare och den individuella studieplanen skaatt ettvara

förtydligande handlingsplanens målskrivningar avseendeav
utbildning där sådan finns.-

Många kommuner lägger arbete på validera reellett stort attnu ner
kompetens formelltill behörighet. Till skillnad tidigare ocksåärmot
validering yrkeskompetens uppgift antal kommuner tagitettav en som
till sig. Problemen med validering i utsträckning praktiska. Allaär stor

fördelarnainser för såväl individen, utbildningsanordnaren och sam-
Önskemålhället. konkreta exempel på validering har framförts iom

många sammanhang till kommittén. Detta torde angelägenvara en
uppgift för Skolverket.

När det gäller validering arbetsmarknadens krav delar kommit-mot
tén i huvudsak de förslag utredningen för värdering utländsksom av
yrkesutbildning slutbetänkandei sitt SOU l998:165.Kun-presenterat
skapslyftskommittén föreslår:

försöksverksamhet med validering arbetslivet inrät-att moten
syfte på den reellai arbetslivskompetenstas att ta vara som

finns hos många människor och försöksverksamhetenatt sam-
ordnas med valideringden skolans värld redanmot som nu ge-
nomförs den kommunala vuxenutbildningen.i

Lärarutbildningskommittén kommer förslagmed rörande utbildning för
skolledare och lärare under våren 1999. Kunskapslyftskommittén har

vuxenutbildningens personal har behov kompe-noterat att ett stort av
tensutveckling. gäller både allmäntDet och specifika frågori så-mer

undervisning för människor med funktionshinder.som
Kunskapslyftskommittén föreslår:

Skolverket får uppdrag särskilt följa fort-hur ochiatt att upp
vidareutbildning för vuxenutbildningens personal hanteras av
kommunerna.
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Kunskaps-vuxenutbildningen bör enligtUtbildningen för vägledare i
föreslår där-uppfattning också reforrneras. Kommitténlyftskommitténs

för:

såför vägledarenuvarande utbildningenden över, attatt ses
arbetsuppgiftertydligare behandlar debreddas ochden som

vuxenutbildningen.för vägledareaktualiseras i

bredarevuxenutbildningen ocksåvägledning iinom ettatt ses
forsamarbete/samordning med utbildningochperspektiv att

område möjliggörs.arbetsmarknadsverketsvägledare inom

förkun-behörighetsgivandeformellayrkesverksamma utanatt
till hög-till vägledare för bliskaper för utbildning antagnaatt

valideravägledare skulle kunnaskoleutbildning för sin
till utbildningenoch dispensreella kompetens via samtantas

kompetensen medgesbedömning den reella möj-utifrån aven
högskole-på lämplig nivåpåbörja studierlighet inomsinaatt

utbildningen.

grundmodu-uppbyggd medvägledare kan vissaUtbildningen för vara
grundskola,med inriktningpåbyggbara modulerler och vissa mot

högskola.respektive Li-kommunal vuxenutbildninggymnasieskola,
grund- och gymnasie-inriktad inte barapraktikenkaså bör motvara

högskola.vuxenutbildning ochskola ocksåutan mot
föreslår vidareKunskapslyftskommittén att:

såför kuratorernuvarande utbildningenden ävenöver, attses
arbetsuppgifterbehandlar deoch tydligareden breddas ärsom

Förekommandevuxenutbildningen.aktuella för kuratorer i
grund- ochinriktad barapraktik bör gymnasie-inte motvara

högskolan.vuxenutbildningen ochocksåskola utan mot

dessutom:föreslårKunskapslyftskommittén

områdetpå forskningomedelbarkraftfull och inomsatsningen
Eftersom forskarkom-livslångt lärande.vuxenutbildning och

kommitténområdet föreslårmåste byggas inompetens enupp
nåfördärutbyggnad, satsningenstegvis ettattstegras nor-

exempelvis fem år.först eftermalläge
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Uppenbarligen föreligger svårigheter för forskarestora nåatt använ-
dare inom vuxenutbildningen med information och gamlaom nya
forskningsresultat. Detta allvarligt. Kunskapslyftskommitténär föreslår
därför:

den får föratt forskningsprogramansvaretsom ett om
vuxenutbildning och livslångt lärande också förettges ansvar

forskningsresultaten spridsatt till ochavnämarna informa-att
tionsverksamheten efter kort introduktionsperiod utvärderasen

avnämarsynpunkt.ur

I skede skulleett kunna institutionaliseringövervägasenare man en av
forskningen. För informationsspridningen föreslår Kunskapslyftskom-
mittén forskningsprogrammetsatt informationsansvar kompletteras
med:

eller flera nationellaatt ett medinrättas uppdragresurscentra
sprida forskningsresultat frånatt förekommande svensk och

internationell forskning kring vuxenutbildning och livslångt lä-
rande.

Dessa förslag rörande forskning och informationsspridning innebär inte
berörda sektorsmyndigheteratt Skolverket, Folkbildningsrådet, Hög--

skoleverket fråntas sitt inom respektiveatt område bidra tillansvar-
forskning och informationsspridning.

Utbildningsutbud

Under denna rubrik återfinns kommitténs förslag beträffande läroplan;
sfi och invandrarfrågor; nationella och lokala kurser; estetiska ämnen
och estetisk verksamhet; idrott och hälsa Specialidrott; special-samt
arbete slutbetyg.samt

Vad gäller den för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning
läroplanen konstaterar Kunskapslyftskommitténgemensamma med

tillfredsställelse regeringen Skolverketatt i uppdraggett att vuxenan-
den. Kommittén avvaktar med intresse Skolverketspassa redovisning

till regeringen i år. I längre tidsperspektiv kanett givetvis ifråga-senare
intesättas vuxenutbildningen i behöver profilerasstortom ytterligare

livslångt lärande vilketmot kanske inte möjligt inomär en gemensam
läroplan för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.
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tillåterkommabehovvidKunskapslyftskommittén attavser
slutbetän-vuxenutbildningenför i sittmåldokumentfrågan om

kande.

förslagkommittén sittvidhållerstl-undervisningen attgällerdetNär
kommunaladeniskolform och integrerasupphörasfi bör egensom

vuxenutbildningen.

förutbildningkommitténslutbetänkandeI att tasitt uppavser
helhetsperspektiv.invandrare i ett

utbildning,tillkopplasdirektoch insatserutbildningFörutom ex-som
socialavalidering,vägledning,ocksådethandlarpraktik,empelvis om

arbetsmarknadsåtgärder.ochåtgärder
förkurser850 900kursutbudetnationellasamlade utgörsDet av -

cirkaytterligarefinnskursplaner. DärutöverfastställtSkolverketvilka
kommunalpåfastställtskursplanerlokalavilkaförlokala kurser,000l

dataområdet,kurser inomtroligtvislokala kursernivå. Många utgörs av
nationellatill dekomplementvuxenanknutetocksåde kan ettvaramen

kursutbudet.bristområde idet påfallet visarsåkurserna. Om ettär
kurser ilokalautbudetgranskapilotprojektiSkolverket ettatt avavser

kommuner.några
allmännaförslagtidigarevidhåller sittKunskapslyftskommittén att

försöksverksamhetochdelkurserdelas iska kunna attämnen enupp
ochsamhällsvetenskapliganaturvetenskapliga,medgenomförasborde

läggas:dockTill det börbaskurser.ekonomiska

granska detbaraSkolverketåt inteuppdrar attregeringenatt
behovoch vidgranskakurserlokalautbudet utan attstora av

kursutbud.nationelltkompletterandetillmed förslagkomma ett

skerdetnödvändigtocksådetKunskapslyftskommittén att enanser
tilltillgångenochstudieomdömenochbetygskriterier attutveckling av

kom-inomkursergymnasialagrundläggande ochförnationella prov
resultatetframKommitténökar. motvuxenutbildningenmunal avser

utformningenhurredovisaunder år 1999uppdragSkolverkets avatt
gällerförutsättningarspeciellatill dekannationella somanpassasprov

föreslår därutöverKunskapslyftskommittén att:vuxenutbildningen.för
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Skolverket får uppdragi bedriva utvecklingsarbeteatt ett när
det gäller betygskriteriema och det arbetet på fruktbartatt ett

bör kunnasätt ske samarbetei med andra utbildningsanord-
folkbildningeninte minst håller på utvecklanare, sinaattsom

studieomdömen.

Att konkretisera kriterierna för betyg och studieomdömen så de bliratt
tydliga och lätta kommunicera viktigt föratt är förstärka dialogenatt
mellan läraren och kursdeltagaren i såväl den kommunala vuxenutbild-
ningen folkhögskoloma. eniförutsättningvid Det ocksåär försom att
kunna föra föröver studierna på kursdeltagaren.ansvaret Påmer av
vilket den ökade efterfrågansätt på basfärdighetef social kom-som

kreativitet, förmåga lärapetens, kommuniceraatt ochnytt, ta ansvar
ska dokumenteras och komma in i betygskriteriema behöver också ut-
redas vidare.

Kunskapslyftskommittén har diskuterat frågan införa såvälattom
estetiska estetiskämnen verksamhet i kommunal vuxenutbildning.som
Flera skäl talar för så bör ske. Centralt för bådeatt estetiska ochämnen
estetisk verksamhet de harär viktig uppgiftatt fylla för utveck-atten
lingen sociala basfárdigheter. Utbildning i estetiskaav ämnen utgör
vidare bas för fortsatt lärande inom de estetiska områdena och fören att
utveckla yrkeskunnande. Kursenett i estetisk verksamhet varkenger
behörighet eller del i yrkesutbildning.utgör kanDen dock fun-en en

viktig inkörsport för studerandcgrupper. Ettgera som en annatnya ar-
för införliva estetiskagument ochatt estetiskämnen verksamhet deni

kommunala Vuxenutbildningens utbud det underlättarär samverkanatt
mellan gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning, exempelvis för
studerande på individuella program.

Estetisk verksamhet kärnämneskurs iär gymnasieskolan ochen
alltså tvingande på nationella och specialutforrnade Om este-program.
tisk verksamhet skulle bli kärnämneskurs i kommunal vuxenutbild-en
ning, så skulle alla studerande önskar slutbetyg tvingas läsa kur-som

Om den däremot förekom många kurser deti utbudsen. som en av som
finns på gymnasial nivå, så skulle den kunna erbjudas i omfattningen

intresse och behov. Kunskapslyftskommitténmot föreslår:som svarar

regeringen upphäver den inskränkningatt utbudet påi gymna-
sial nivå föreskrivs Förordningeni kommunalsom om
vuxenutbildning avseende estetiska ämnen.

upphäverregeringen den inskränkningatt utbudet påi gymna-
sial nivå föreskrivs Förordningeni kommunalsom om
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dockverksamhetavseende estetiskvuxenutbildning attutan
kommunalkämämneskursverksamhet till iestetiskgöra en

vuxenutbildning.

estetiskuppfattningbestämdaKunskapslyftskommitténs attDet är
fåstuderande skadentvingande förska utverksamhet inte attvara

vuxenutbildning.kommunalslutbetyg i
Ämnet två kur-bestårSpecialidrottliksomoch hälsaidrott ämnet av

kur-dessaerbjuda någonmöjligtinteoch B.kurs DetA attär avser
kursoch hälsa, A,vuxenutbildning. Idrott ärkommunali enser
nationellaför alla elever påobligatoriskalltsåochkämämneskurs pro-

föreslår:Kunskapslyftskommitténgymnasieskolan.igram

påutbudetinskränkningupphäver den iregeringenatt gymna-
kommunalFörordningenföreskrivsnivåsial i omsom

dockoch hälsaavseende idrott göravuxenutbildning utan att
kommunalkämämneskurstill ikursoch hälsa,idrott en

vuxenutbildning.

utbudet påinskränkningupphäver den iregeringen gymna-att
kommunalFörordningenföreskrivsnivåsial i omsom

specialidrott.avseendevuxenutbildning

studerandestillgodosefalletförstai det ävenHuvudskälen attär vuxna
sköterbrahur påkunskaperökade sättdels fåbehov ettatt om manav
verk-fysiskvissfåönskardem sådels för utövahälsa,sin attsom --

kommunalai denoch hälsaidrottmöjliggöra ävensamhet. Att
gymnasieskolamellansamverkanocksåunderlättarvuxenutbildningen

SpecialidrottbeträffandeFörslagetvuxenutbildning.kommunaloch
iledarskaptill ideelltstimuleramed viktenkommitténmotiverar attav

idrottsrörelsen.ungdomsarbetet inomochbarn-
kommunaliförekommer intespecialarbeteGymnasieskolans

föremellertidförbereder sigvuxenstuderandevuxenutbildning. Många
nödvändigt. Vuxnaarbetesjälvständigtdärhögskolestudier, är anses

självaha lärt sigsamhällslivetochredan arbets-vanligen i attdock
olika slag.uppgifterundersökandeoch redovisagenomföraplanera, av

Gymnasieskola ipropositionenanledningmedbeslutRiksdagens av
blandinnebärlikvärdighetoch ettutveckling kvalitet annat att pro--

juli årkraft denträder i lBeslutetgymnasieskolan.införs ijektarbete
gymnasie-studier idatum påbörjardettaefterför elever2000 som

skolan.
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Kunskapslyftskommittén kan såväl för- nackdelar medse som
införa projektarbete vuxenutbildningeni och återkommeratt

till denna fråga slutbetänkande.i sitt

Även på andra viktiga punkter innebär riksdagens beslut med anledning
denna proposition viktiga förändringar i gymnasieskolan. Till demav

hör besluten förändringar i volymberäkningen och principbeslutetom
införande studentexamen i huvudsak kommer träda iom attav som

kraft 1 juli år 2000.
Hittills har det varit så slutbetyg från kommunal vuxenutbildningatt

på gymnasial nivå till sin volym i princip varit jämförbart med slutbe-
från samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammentyget 2 150

gymnasiepoäng. Eftersom två gymnasieskolans kämämneskurserav
specialarbetet inte får förekomma i kommunalsamt vuxenutbildning

har reducerats till l 970poängsumman gymnasiepoäng. När Kun-nu
skapslyftskommittén föreslår inskränkningama bort i gällandeatt tas
föreskrifter för kommunal vuxenutbildning avseende estetisk verksam-
het idrott och hälsa uppstår förstai frågansamt volymen förett steg om
slutbetyget ska utökas med de aktuella gymnasiepoängen. Kunskaps-
lyftskommittén föreslår dock:

nuvarande volymkrav för slutbetyg på gymnasial utbildningatt
kommunal vuxenutbildningi tills vidare bibehålls.

Riksdagens beslut anledningi propositionen Gymnasieskola i ut-av
veckling kvalitet och likvärdighet innebär vissa konsekvenser för den-
kommunala vuxenutbildningen. Dessa inte tillräckligt utredda.är ännu

Kunskapslyftskommittén har för avsikt slutbetänkandei sittatt
återkomma med förslag områdensina aktualiseratsinom som

riksdagens beslut med anledning propositionengenom av om
gymnasieskolan.

1.3 Studerande med funktionshinder,
vuxenutbildning och livslångt lärande

Kunskapslyftskommittén har tilläggsdirektiv fått i uppdrag attgenom
utreda försituationen studerande med funktionshinder i vuxenutbild-
ningen. Regeringen har därefter beslutat låta kommittén redovisaatt

2 19-0609Vuxenutbildning
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delbetänkande, dels slutbetänkandet iuppdraget dels i detta i mars
behandlas delbetänkandets deluppdrag i II.2000. Detta

kapitel 8 presentation Kun-Inledningsvis i närmaregörs aven
definitioner ochuppdrag. Därtill redovisas vissaskapslyftskommitténs

avseende centrala handikappolitiska begrepp.med påavgränsningar
definition handikappbegreppet ochbakgrund WHO:s FN:sMot avav

Kunskapslyftskommittén valt tolka sitt uppdragstandardregler har att
studerande för vilka funktionshin-till denså det avgränsas ettatt grupp

ochhandikappande konsekvenser i utbildningssituationen,der somger
särskilt stöd. Därefter förs diskussionfår behovdärigenom en omav

anställ-dels utbildning för ökadvuxenutbildning kan betraktashur som
delsrehabilitering/habilitering,utbildningningsbarhet, dels somsom

förutbildning aktivitet.som
den svenska handikappolitiken.beskrivningKapitel 9 åtägnas aven

sammanfattas följande punkter:övergripande målen kan iDe

och full delaktighet ijämlikhet levnadsvillkoruppnå iatt sam-0
med funktionshinderförhällslivet personer

och självbestäm-för ökad självständighetförutsättningaratt0 ge
funktionshindermande för medpersoner

skapamed funktionshinderförutsättningar för attatt personerge0
gemenskap med andravärdigt liv iett

handikappområdet.internationellt samarbete påfrämjaatt0

överenskommelser påinternationellaföljer redovisningDärefter aven
Två viktiga dokumentställt sig bakom.handikappområdet Sverigesom

allaoch jämlikhet inomdelaktighetstandardreglerFN:sär sam-om
StandardreglemaSalamanca-deklarationen.hällsområden samt anger

för utbildning den sker inomövergripande målsättningenden är attatt
utbildningsvägama.för de ordinarieramen

betänkandets del beskrivscentralt kapitel II. HärKapitel i10 är ett
enskildelandsting och denmellan kommun,ansvarsfördelningen stat,

funktionshinder iför studerande meddet gäller insatser vuxenut-när
den s.k.Utgångspunkten för denna diskussionbildningen. är ansvars-

samhäl-sektor iPrincipen innebär varjeoch finansieringsprincipen. att
tillgänglig förverksamhet så den blirutforma och bedriva sinlet ska att

för männi-för studiesituationenmedborgare. Kostnaderalla att anpassa
utbildnings-ska alltså finansieras inomfunktionsnedsättningskor med

sektorn.
funktionshinder inomstöd för studerande medsärskildaStatens

Skol-myndigheter, bl.a.Vuxenutbildningen kanaliseras vissagenom
handikappfrå-förFolkbildningsrådet och Statens institutverket, Sisus,
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i skolan SIH. De statliga medel för särskilda insatseravsättsgor som
till människor funktionshindermed i utbildningssammanhang iär sär-
klass inom barn- och ungdomsskolan följt folkhögskolanstörst ochav
högskoleväsendet. Det finns i inga statliga medel riktade tillstort sett
studerande med funktionshinder deni kommunala vuxenutbildningen.
Enligt och finansieringsprincipen ska skolhuvudmannenansvars- an-

för utbildningen tillgänglig.att ärsvara
Ur statsfinansiellt perspektiv det rimligt varje sektor bärett är att

sina kostnader, och handikappolitiskt perspektiv bör detettegna ur
naturligt på alla samhällsområden verka för ökad tillgänglighetattvara

för alla individer. Avsaknaden centrala statliga medel kan dock be-av
beredskapen och handlingsutrymmet för utbildningsanord-smågränsa

studerande med funktionshinder.att ta emotnare
Riksförsäkringsverkets och Arbetsmarknadsverkets insatser handlar

främst administrera och betala vissa ekonomiska stöd ochatt ut attom
finansiera utbildning inom för rehabiliterande verksamhet ellerramen
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadsverket ska prioritera
människor med funktionshinder inom för sin arbetsmarknadspo-ramen
litiska verksamhet.

Slutligen behandlas landstingets respektive kommunens föransvar
utbildningsområdet.stöd och service på landstingets huvudupp-En av

gifter tillhandahålla och finansiera hjälpmedel. utbildningssam-Iär att
manhang kan det uppstå problem kring särskilja vilka hjälpmedelatt

förlandstinget och vilka ligger på utbildningsanord-som ansvarar som
finansieringsansvar. förKommunens människor mednarens ansvar

funktionshinder regleras bl.a. i Socialtjänstlagen och Lagen stödom
funktionshindradeoch service till vissa LSS. Socialtjänstlagen är en
kommunramlag detvarje för de vis-yttersta ansvaret attsom ger som

kommunen fåri det stöd och den hjälp de behöver. LSS rättig-tas är en
hetslag för funktionshindradepreciserad ab-som en grupp av ger en
solut till vissa stödinsatser.rätt

kapitelI 11 genomgång vissa funktionshinder och detgörs en av
stödbehov funktionshindret kan upphov till. Kapitlet avslutassom ge
med diskussion stödbehovet tillgänglighetsperspektiv.etten om ur
Slutsatsen ochdiagnos skiljer åt, stödbe-sigär ävenatt symptom ärom
hovet ofta detsamma. utbildningen tillgänglig krävsFör göraatt attut-
bildningsanordnaren har kunskap vilka stödinsatser behövs ochom som
har möjlighet finansiera dem. Därtill framhålls vikten rekry-att av
tering/vägledning, framförhållning och förhand fastlagdapå rutiner.

Statistik vuxenutbildning och funktionshinder redovisas ikapi-om
tel Uppgifter12. antal människor med funktionsnedsättning iom
samhället förhållandevis informationlite omfattningenger om av



Sammanfattning36 SOU 1999:39

hinder i vuxenutbildningen. uppskattning emellertidEn säger attgrov
funktionsnedsättningbefolkningen har försvårar5 procentca av en som

deras deltagande i vuxenutbildningen.
Statistiken det finns behov vuxenutbildning hosvisar ett stortatt av

funktionshinder. har funktions-människor med Dels människor med
befolk-hinder lägre utbildningsnivå den övrigai genomsnitt änen

andel icke sysselsatta. Människor med funktions-ningen, dels störreen
räknat lägre studiedeltagande be-hinder har också änettsom grupp

framför allt lägre deltagande ifolkningen beror påi övrigt. Detta ett
utbildning. kommunal vuxenutbildningarbetsgivarfinansierad Inom

funktionshinderfolkhögskola uppvisar människor medoch vid som
deltagande befolkningen i övrigt.änstörreettgrupp

behandlas kapitelkommunala vuxenutbildningen i 13. FörstDen
landstingansvarsfördelningen mellan kommun,redovisninggörs aven

vuxenutbildning.stödinsatser i kommunal Där-och individen för vissa
studerandeerfarenheterbeskrivning kommunernasefter följer avaven

vuxenutbildningen.funktionshinder imed
vuxenutbildningenden kommunaladras islutsatsEn är att mansom

studerande medska förför hur utbildningensällan har rutiner anpassas
olika iockså konstateras situationenfunktionshinder. kanDet utatt ser

tillgänglig och anpassad utbild-avseende på hurmedolika kommuner
dettafunktionshinder. Till del kanstuderande med vissförningen är

komvuxenheterna, därmellan de olikaskillnader storlekförklaras iav
det faktumhar Därtill kommeroftade enheterna attstörre mer resurser.

och de lo-hjälpmedelspolicy försäkringskassomaslandstingens samt
studiefinansieringsfrågor skiljer sigbehandlingCSN-kontorenskala av

och instanserMellan komvuxenhetemalandet.olika delarmellan av
sällan dju-utbildningsområdet finnsverksamhet ettgränsar motvars

till människor isamarbete kan ledabristfälligtsamarbete. Ett attpare
stödbe-stolarna, och inte får sittfaller mellansärskilt stödbehov av

specialpedagogisk utbild-behovetVidare märkstillfredsställt.hov av
personal.kommunala Vuxenutbildningensoch stöd till denning

skillnad mellanbetydandekapitel det14framgårSåsom är enav
beräknadmålgruppantalet individer iochinskrivnaantalet i särvux en

för grundläggandemotsvarande den gällerför Någon rättsärvux. som-
kandelta finns heller inte. Detiförvuxenutbildning särvuxattvuxna-

såundervisningstiden isärvuxgenomsnittligaden ärkonstateras att
motsvarandenå tillskulle 25-30 årlåg det i attsärvux taatt upppass

enskilddessutom ofta i formigrundskolenivå. Kurser särvux avges
undervisning.

folkhögskolorna harde förutsättningarbeskrivs närkapitel 15I som
kart-med funktionsnedsättning. Dendeltagareundervisagällerdet att
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läggning visar folkhögskolan har lyckats väl medpresenteras attsom
rekrytera deltagare med funktionsnedsättning. detta finnsTrotsatt ett

flertal problem. Antalet deltagare med funktionshinder ökar vilket bl.a.
fått följd de särskilda medel finns för täckaatt avsatta attsom som
folkhögskolomas extrakostnader för olika anpassningar inte räcker.

kapitlet redovisasI också det uppdrag kommittén fått belysaattsom
vilka svårigheter studerande med funktionshinder har det gäller fi-när

extrakostnader förnansiering bostadsanpassning, omvårdnadav m.m.
på folkhögskolan. Problemen hänger främst med det påsättsamman
vilket deltagarnas hemkommuner tillämpar Socialtjänstlagens regler om
bistånd.

Kapitel beskriver utbildningsanordnares16 vissa övriga utbild-
ningsinsatser för med funktionshinder: studieförbund, hög-personer
skola, utbildningsanordnare arbetsmarknadsutbildning.privata samt

och bygger tillKapitlen 13 15 del på kommitténs under-stor egna
sökningar och iakttagelser. Utgångspunkt för beskrivningen denav
kommunala vuxenutbildningen undersökning komvuxenheter iär en av

urval kommuner 38 st kommittén genomfört. beskrivaFörett attsom
folkhögskolomas erfarenheter har kommittén gjort enkätundersök-en
ning riktad till landets samtliga folkhögskolor. Till dessa undersök-

informationningar kommer den kommittén fått studiebe-via sinasom
sök åtta kommuner Borås, Piteå, Vaggeryd,i Hörby, Ragunda, Flen,

Haninge och fyra folkhögskolorGöteborg på Marieborg,samt
Ädelfors, Åsa Fellingsbro.och Därtill har sekretariatet besökt folk-tre
högskolor särskilt riktar tillsig studerande med funktionshindersom

och Furuboda.Mo Gård, Valjeviken
Kommittén inhämtat information frånhar handikapprörelsensäven

olika del synpunkter från myndig-organisationer tagit berördasamt av
heter.

1.4 Kommitténs förslag med avseende på
del

bakgrund utgångsläget kommitténs kartläggningar ochMot samtav
iakttagelser avslutas betänkandets del. med reflexioner och förslag
med avseende dels förhållanden för flera for-på ärsom gemensamma

vuxenutbildning, dels förhållanden specifika förpå ärmer av som mer
kommunal respektive utbildningvuxenutbildning vid folkhögskola.
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Utgångspunkten för kommitténs reflexioner förslagoch är män-att
niskor med funktionshinder ska ha lika möjligheter och tillrättsamma

kvalitetsmässig utbildning övriga studiedeltagare. Kommitténsen som
arbete med följa Kunskapslyftet och lämna förslag på huratt vuxenut-
bildningen bör reforrneras för till stånd ökat livslångt lärande,att ett
går till del på underlätta och stimulera utvecklandetstor ut att av en
bättre infrastruktur. Med bättre infrastruktur kan vuxenutbildningenen
nå fler människor med funktionshinder falletvad i dag. påKravetän är

kunna erbjuda särskilt stöd och särskilda utbildningar minskar medatt
förbättrad infrastruktur. kommer dock alltid finnas behovDet atten av
stödorganisation.en
Kommitténs reflexioner och förslag sammanfattas här under rubri-

kerna iakttagelser; kommunal vuxenutbildning och Kun-gemensamma
skapslyftet; folkhögskolan.särvux samt

Gemensamma iakttagelser

Läromedel

för vuxenstuderande medstatliga stöd utgår till läromedelDet som
funktionshinder dels beroendeskiljer dels beroende på diagnos,sig
på utbildningsform. finns något särskilt läromedelsstöd förDet inte

förstuderande med funktionshinder det offentliga skolväsendeti vuxna
Folkhögskolan kankommunal vuxenutbildning, sfi.SSV, särvux samt

för litteratur.använda tilläggsbidraget från Sisus inköp anpassadav
före-Utredningen funktionshindrade elever skolan FUNKISiom

slår slutbetänkande bred helai sitt översyn statens engagemangen av
studiematerial och studielitteratur. dennavad gäller läromedel, I över-

för barn med funktionshinder förskolan beho-ska behoven i samtsyn
särskiltför funktionshinder vuxenutbildningenstuderande med iven

tidigare fråganbeaktas. Regeringen har överlämnat om
läromedelskostnader för synskadade vuxenstuderande till Kunskaps-
lyftskommittén.

Kunskapslyftskommittén delar uppfattning detF UNKIS att
behövs bred vad gälleröversyn statensen av engagemang

funktionshinder. Kommitténläromedel för människor med av-
på förslag, och åter-vaktar reaktion UNKISFregeringens

vid till frågan läromedel för vuxenstude-kommer behov om
vuxenstuderanderande med synskada, liksom läromedel för

funktionsnedsättningar.med andra
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fortsatta efterUtgångspunkten för kommitténs arbete är strävan atten
möjlig-åstadkomma där behovet anpassad litteraturett system styrav

heten få stöd, och utbildningsform och diagnos.inteatt

Pljälznmedel

studerandeförknippas med hjälpmedelsförsörjning tillDe problem som
ansvarsför-funktionshinder, handlar för det första otydligmed om en

finan-och andra huvudmäns fördelning mellan landstingets attansvar
får till-hjälpmedel. det andra handlar det studerandesiera För somom

utbildningen påbörjats.gång till hjälpmedel först sedan
denstuderande får hjälpmedel för levererade kan bero påAtt sent att

uppmärk-och/eller skolan dålig framförhållningstuderande genom
vidför kan också bero på lång väntetidbehovet Detsent.sammar

hos hjälpmedelsproducen-hjälpmedelscentralen eller lång leveranstid
till del kunna undvikas bättre organi-hinder börDessa storten. genom

framförhållning hos utbildningsanordnama.ochsation
med funktions-för hjälpmedel till studerandeLandstingets ansvar

Speciellt folkhög-tydligt olika utbildningsforrner. påhinder olika iär
gällandeför hjälpmedel oklart.skoleområdet landstingets Nuär ansvar

heltäckande frågan vilketlagstiftning påinget ansvarsvar omger
folk-erbjuda hjälpmedel till studiedeltagare vidförlandstinget har att

huruvidamed osäkerhetenhögskola. harDetta göra överens-att enom
gjordeLandstingsförbundet och Socialdepartementetkommelse som

anledningKunskapslyftskommittén ingenfortfarande gäller.1983, ser
hjälpmedels-folkhögskoleområdet, vad gäller landstingetstill varför

vuxenutbildnings-på annorlunda andraska hanteras sätt änettansvar,
fonner. Kunskapslyftskommittén föreslår:

delta-för erbjudaomfattningen landstingets attatt ansvarav
olikahjälpmedel på folkhögskolansmed funktionshindergare

särskildinternatboende klargörsoch samband medkurser ii
uppnå parallelli-Målet börordning regeringen. att envaraav
avseende på lands-andra vuxenutbildningsformer medtilltet

hjälpmedelsansvar.tingets

otydlig ansvarsfördelning sittallmänt plan har fråganPå ett ur-om
gällande landstingensosäkerhet råderi den attansvar er-sprung som

bestårsamband med vuxenutbildning. Osäkerhetenbjuda hjälpmedel i
medgår mellan vadsvårigheter tolkadels i gränsenatt som avsesvar

dagligahjälpmedel för underlätta denerbjudalandstingets attattansvar



Sammanfattning40 SOU 1999:39

livsföringen, dels de regleri särskilda pedagogiskasäger attsom
hjälpmedel ligger utanför landstingets leder bl.a. tillDetta attansvar.
möjligheterna för studerande med funktionshinder få hjälpmedelatt
från landstinget varierar mellan olika delar landet.av

Kunskapslyftskommittén föreslår Landstingsförbundet till-att
med Kommunförbundet och Folkbildningsrådet isammans -

deras egenskap företrädare för utbildningsanordnarnaav -
arbetar fram underlag för hurgemensamt ansvaret att er-

vuxenstuderande hjälpmedel fördelas.bjuda ska

kompetensSpecialpedagogisk

frågor dag konsulenter, lands-Stöd i specialpedagogiska i SIH:sges av
mil. Tillhörselvårdskonsulenter, kunskapscentertingens resurscenter,

skillnad från och ungdomsskolan där har det övergripandebarn- SIH
stöd specialpedagogiska frågor, finnsför råd och i inomansvaret

motsvarande med nationellt förvuxenutbildningen ingen instans ansvar
pedagogik för studerande med funk-tillämpning och utveckling av

Kunskapslyftskommittén har undersökningartionshinder. i sina noterat
specialpedagogiska frågor avsaknadenbehovet råd och stöd i samtav

för specialpedagogik inommed nationelltinstans ansvarav en
vuxenutbildningen.

till lämnat förslag samordninghar regeringenFUNKIS avom en
ochspecialpedagogiska stöd till huvudmännen i bam-statens ung-

samordningdet logiskt dennadomsskolan. Utredningen äratt attmenar
vuxenutbildningen, hänvisar tillstöd inbegriper Kun-även menav

Kunskapslyfts-vidare bedöma denna fråga.skapslyftskommittén att
olikadet pedagogiska stöd behövs inom dekommittén att sommenar

vuxenutbildning kommunal vuxenutbildning, arbetsmark-fonnerna av
samord-folkbildning inte självklartnadsutbildning, etc. inom enryms

för och ungdomsskolan. Kunskapslyftskommitténs bedöm-ning barn-
beroende eventuell samordning på barn- och ungdoms-ning blir hurav

sidan kommer att ut.se

medKunskapslyftskommittén avvaktar regeringens proposition
tillfrå-förslag. Kommittén återkommeranledning F UNKISav

specialpedagogiskt stöd det blir aktuellt.gan om om

specialpedagogiska området kan folkhögskolandetInom utgöra en re-
breda och på vissa håll specialiserade verksamhetGenom den somsurs.
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bedrivs med undervisa deltagare med funktionshinder har värde-att en
full kompetens byggts inom folkhögskolan. önskvärt deDet är attupp
erfarenheter finns undervisa funktionshindermedattsom av vuxna
sprids inom vuxenutbildningen.

Kunskapslyftskommittén slutbetänkande åter-i sittattavser
komma till frågan hur de erfarenheter och den kompetensom

finns folkhögskolan erbjuda med funk-inom attsom av vuxna
tionshinder utbildning god kvalitet, bättre kan tillvaratas.av

Tolk

finns huvudsak två problem förknippade med tolkinsatserDet i i
vuxenutbildningen. Dels det kostsamt finansiera tolkinsatser, delsär att
råder brist på tolkar.stor

Kunskapslyftskommittén kontaktkomvuxenheter varit iDe som
haft anledning ställning finansiering tolkin-med har sällan tillatt ta av

kommunföreträdare har dock ställt tveksamma tillVissa sigsatser. om
det finansiera tolk de förfogarskulle möjligt inomattvara resurser man

folkhögskola och högskola finns centrala, begrän-Inomöver. änom
kan söka för täcka kostnadersade medel utbildningsanordnaren attsom

för tolk.
finnsgäller på tolkar bedömer Socialstyrelsen detVad bristen att nu

öka dåförutsättningar för tillgången på tolkar skamycket goda att
nyutexamineras de åren.många tolkar kommer närmasteatt

kommitténs förhoppning nyutbildadeökningenDet är att av
vuxenutbildningförbättra möjligheterna tilltolkar kommer att

slutbe-för de har tolk. Kommitténbehov sittiattsom av avser
tolkfrågan hur finansieringentänkande återkomma till iom av

samband vuxenutbildning bör ske.med

KunskapslyftetKommunal vuxenutbildning och

studerande medtillgänglig förviktigt led utbildningenEtt i göraatt
utarbe-framförhållning. På förhandfunktionshinder planering ochär

studerande med funktions-underlättar ofta mottagandettade rutiner av
för lämp-standardregler påpekas vikten rutinerhinder. I FN:s att geav

funktionshinder.studerande med Frånvaronligt stöd och hjälp till av
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sådana tydligrutiner har varit i den undersökning kommunalav
vuxenutbildning Kunskapslyftskommittén har gjort.som

Kunskapslyftskommittén rekommenderar kommunerna för-att
funktions-bättra mottagandet studerande medsina rutiner i av

hinder.

skolpersonalen åtgärdspro-grundskolan finns stadgat ska utarbetaI att
föreslårför elever i behov särskilda stödåtgärder. FUNKIS attgram av

finnas skolformer för och ungdomåtgärdsprogram ska i alla barn samt
fristående skolor. kan finnas skälmotsvarande Det övervägaatt om

till individuell studieplan inom vuxenutbildningen ska komplette-rätten
med rättighet kräva åtgärdsprogram.attras en

medavvaktarKunskapslyftskommittén propositionregeringens
slutbetän-forslag, och återkommeranledning UNKISF i sittav

åtgärdsprogram vuxenutbildningen,kande till frågan i omom
aktuellt.det blir

offentliga skolväsen-ska utbildning detenlighet med Skollagen inomI
landet. Kunskaps-för likvärdig varhelst den anordnas idet vuxna vara

den kommunala vuxenutbildningenlyftskommitténs undersökning av
åtför studerande med funktionshinder skiljer sigvisar situationenatt

stödbehovmed avseende på möjlighetenmellan olika kommuner att
orimligt det skatillfredsställda. Kunskapslyftskommittén det attanser

och studerarvilken del landet den studerande boravhängigt ivara av
tillfredsställda.stödåtgärderhuruvida han/hon får behovsina av

införKunskapslyftskommittén föreslår regeringen näst-att
kvalitetsgransk-år Skolverketkommande i sinaattuppmana

skolan uppmärksamma frågan anpassningningar ut-om avav
funktionshinderför studerande medbildningssituationen i

tillgänglig och anpassad utbildningvuxenutbildningen. En iär
mått på utbildningens kvalitet.högsta grad ett

vuxenutbildningen/Kun-del den kommunaladet gäller denNär av
anordnare, ska kommunenskapslyftet där kurser läggs på externa

Tillgängligheten till utbildnings-kontrollera utbildningens kvalitet.
viktig del ianpassad utbildningssituation börlokalerna samt vara enen

upphandlingen Kunskapslyftskurser. Kommunenden kommunala av
utbildningenför kostnader för anpassningbör planera huräven extra av
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för studerande med funktionshinder ska fördelas mellan kommunen och
den privata utbildningsanordnaren.

Kunskapslyftskommittén föreslår kommunernas arbete föratt
utbildning Kunskapslyftet tillgänglig för stude-inomgöraatt

rande funktionshinder,med tilldelningenpremieras i stats-av
bidrag för Kunskapslyftet. kvalitetsbedömningI kommu-sin av

ansökningar för Kunskapslyftet, bör Skolverket beaktanernas
tillgänglighet och handikappanpassning.

Kunskapslyftskommittén har kunnat konstatera det råder inkon-att stor
sekvens mellan CSN:s lokalkontor landeti det gäller behandlingennär

studiefinansieringsfrågor. finnerKommittén det otillfredsställandeav
hanteringen skiljer mycketsig så mellan olika lokalkontor.att

Kommittén slutbetänkande återkomma tillfrå-i sittattavser
kring studiefinansiering för studerande funktions-medgorna

hinder.

Kommittén hänvisar för närvarande till den diskussion studiestödetom
förs i avsnitt 7.2.som

Särvux

ÖkarAntalet deltagare i kraftigt. detta delTrots det litensärvux är en av
målgruppen studerar. Någon gäller förmotsvarande denrätt-som som

vuxenutbildninggrundläggande delta finnsi inte.särvuxatt-
Frågan vilka fördelar finns medär särvux utgöratt ut-som en egen

bildningsform. några garantier för bättre omhän-Den i sig inte ettger
dertagande undervisningssituationen.i däremot upphov tillDen ger
gränsdragningsproblem och utanförskap från övrig vuxenutbildning.

Kunskapslyftskommittén återkommer slutbetänkande tilli sitt
frågan fortsättningsvis börsärvux även utgöra ut-om en egen
bildningsform till frågan alla till grund-rättsamt om vuxnas
läggande och utbildning.gymnasial

Deltagarna i erhåller i genomsnitt två undervisningstimmarsärvux ca
vecka. meningsfylldaDet kan knappast studier i syfte attper ses som

nå studiemål, fullgjorda studier på grundsärskolenivå. iKurserett t.ex.
undervisningfIofta formi enskild Särvuxförordningensärvux ges av
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slås fast undervisningen ska bedrivas gruppundervisning ochatt attsom
enskild fårundervisning endast anordnas det finns skäl.särskildaom

pedagogiska och sociala skälAv det önskvärt undvika enskildär att
undervisning och istället deltagarna möjlighet berika varandraattge
utifrån olika erfarenheter.sina

Kunskapslyftskommittén med fram denintresse emotser
granskning Skolverket ska genomföra undersärvux in-somav

återkommernevarande år och vid behov slutbetän-i sitt- -
kande med förslag.

Folkhögskolan

Folkhögskolan har, enligt kommitténs bedömning, lyckats väl med att
rekrytera med funktionshinder.deltagare Antalet deltagare med funk-
tionshinder fått följdökar vilket bl.a. till de särskilda medelatt som
finns folkhögskolomasför täcka extrakostnader för olikaavsatta att
anpassningar räcker. Kunskapslyftskommitténinte det braärattanser

tillvara på den kompetens finns inom olika delaratt tarman som av
vuxenutbildningen. Samtidigt bör det understrykas anledningen tillatt

söker till folkhögskolekursmänniskor sig i första hand böratt en vara
utbildningvill delta i bygger på de värden folkhög-att man somen som

för, förskolan traditionellt står och inte det saknas andra alternativ.att
folkhögskolor har kurser riktarMånga sig särskilt till deltagaresom

funktionshinder. folkhögskolormed Några med särskild handikapprofil
har under de åren. övergripande handikappolitiskaDetstartats senaste

funktionshindermålet studerande med ska delta förinomär att ramen
befolkningen.utbildningar övriga Kunskapslyftskommitténsamma som

medi enlighet FN:s standardregler bör efter haatt sträva attanser man
kurser.gemensamma

förekommer folkhögskolor tvingas neka sökande plats medDet att
hänvisning till resursbrist. utbildningssystem tillEtt där alla sökersom

utbildning också kan inte genomförbart helleroch inteärantasen spe-
ciellt sökande,kontroversiellt. skulle ha nekasAtt antagits,som annars
tillträde till på grund funktionshinder,utbildning däremot,äretten av
kommitténs diskriminerande, och målsättningen alltidmening, bör vara

det inte ska få förekomma.att
Många de folkhögskolespecifika hinder finns vad gällerav som

möjligheten för deltagare med funktionsnedsättning delta iatt vuxenut-
bildningen hänger med de särskilda bidrag ochSisusattsamman som
Folkbildningsrådet förfogar kan täcka de behov finns.inteöver som



Sammanfattning 45SOU 1999:39

Kunskapslyfts-dessa medel. Enligtskulle tala för ökningDetta en av
faktorerdet dock talar ensi-kommitténs bedömning finns motsom en

förde medel riktar sig till särskilda insatserdig förstärkning av som
folkhögskolan.funktionshinder sådan satsningdeltagare med inom En

gäller för den statliga budgetproces-enlighet med de reglerska, i som
hand finansieras motsvarande minskningförstai genom en avsen,

gällerbredare perspektiv detandra utbildningsresurser. Sett i närett
funktionshinder bör därförvuxenutbildning för människor med man

detökade statliga medeleventuella närgöröverväga mest nyttavar
delta det livslånga lärandet.deras förutsättningar igäller förbättra attatt

funktionshinder harstudiedeltagare medsvårigheter vissaDe som
extrakostnader för bostadsanpassning,gäller finansieringdetnär av

främst med hemkommunenshängeromvårdnad sätt attsammanm.m.
regler bistånd. Socialnämndens bi-Socialtjänstlagenstillämpa om

regel i sak vilket innebär denståndsbeslut kan i inte överprövas att
beslutanderätten socialtjänsten ställs principenkommunala över mot

ochlika möjligheter till utbildning.alla ska ha rättatt sammaom
gäller kommunernas bedömafinns detskillnaderDe när sätt attsom

grunden utbildningspolitiskSocialtjänstlagen i ingentillämpaoch är
berör alla områden.fråga frågautan somen
för närvarande föremål för Social-Socialtjänstlagen översyn.är en

slutbetänkande denlämna sitt till regeringen 31tjänstutredningen ska
förarbete med analysera för- och nackdelarUtredningensmaj 1999. att

kommunen det gällertydlighetden enskilde respektive större närav en
rättighets- och skyldighetslagstiftningen börmellanavgränsningen

finansieramöjligheten dessa extrakostnader.betydelse förkunna ha att

Kunskapslyftskommittén återkomma till frågan hurattavser om
för studerande medsärskildafinansieringen insatserav

slutbetänkande.funktionshinder skebör i sitt

från vilka folkhögskolorna kanstatsbidragförfogar tvåSisus över an-
Vârdartjänstanslaget riktar sigför assistanskostnader.söka bidragom

deltagare ansökerrörelsehinder. övrigatill deltagare med Förenbart
för hjälp-med ansökningar bidragfolkhögskolorna konkurrensi om-

förläromedelskostnader bidrag assistans-medelskostnader, m.m. om-
statsbidragUppdelningen Sisus tvåfrån tilläggsbidraget.kostnader av
från derasdiagnos och intehär avseendet från deltagarnasutgår i det

Kunskapslyftskom-bör, enligtbevilja assistansbehov. Beslut attom
och utifrånutifrån behovet assistans intemening, utgåmitténs av orsa-

ken till behovet.
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Kunskapslyftskommittén behovet stöd första handiattanser av
bör styrande för de statsbidrag fördelas Sisus.vara som av
Kommittén följer den försöksverksamhet myndigheten be-som
driver med samordnad och återkommaassistans tillattavser
frågan slutbetänkande.i sitt

1.5 Vad kostar Kunskapslyftskommitténs
förslag

Alla kommitténs förslag innebär på kort sikt små insatser, främst för
utredningar, och befintliga behöver omdisponerasattsnarare resurser

utökas. På längre sikt det meningen dessaän åtgärder skaär att netto ge
positiva samhällsekonomiska effekter.stora

Till de föreslagna utredningarna på Utbildnings- och Socialdepar-
områden hör: Skolverkets instruktion,tcmentens översynen av en
Förordningen kommunal vuxenutbildning,översyn översynav om en

utbildningen för vägledare och kuratorer och utredningav en om
landstingets hjälpmedelsansvar eventuellt utredningsamt en om
studiestöd. Dessa utredningar bör kunna hanteras i respektive departe-

och/eller sittande utredningar inom för existerandement ut-av ramen
redningsanslag.

SkolverketsFör del handlar det analys målgrupper,om en av en
Kunskapslyftets tilldelningssystem, uppföljningöversyn av en av

kommunernas insatser för vuxenutbildningspersonalens kompetensut-
veckling, utredning behov och förslag till nationella kurser ien om av
anslutning till utvärderingen de lokala kurserna, utvecklingav en av
betygskriteriema kvalitetsgranskning det gäller studerandesamt nären
med funktionsnedsättningar i vuxenutbildningen. Dessa utredningar
och uppdrag ligger linjei med Skolverkets utredningsförslag.egna
Skolverket har också för leda, följa och utvärderaavsatt attresurser
Kunskapslyftet vilka bör kunna disponeras för klara dessaävenatt av
arbetsuppgifter.

På Skolverket ankommer utveckla ledningsorganisationenatt av
Kunskapslyftet och led i detta arbete bör Kunskapslyftskom-ettsom
mitténs förslag kunna beaktas särskilda resursförstärkningar.utan

Kvalitetssatsningama inom Kunskapslyftet föreslår kommittén deatt
finansieras omfördelning Om statsbidragetgenom en av resurser. per
gymnasiepoäng motsvarande sänks något kan för kva-utrymmet
litetspremien öka.
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från information och samarbete bör iSatsningar CSN på stor ut-
finansieras ordinarie budget. den månsträckning kunna via CSN:s I

nödvändigt stimulans ibedömer det CSNregeringen att extrage en
från Kunskapslyftets bud-borde medel till det kunnadetta avseende tas

minskadereglerna för studiestödettydligare infonnationEnget. om ger
folkhögskolor.Kunskapslyftet kommuner och påför ikostnader

föreslår börmed validering kommitténförsöksverksamhetDen som
förslag utredningen förbilligare detbli dyrareinte änutan somsnarare

yrkesutbildningutländskvärdering presenterat.av
utveckla de individuellaArbetsmarknadsverket ankommerPå att

budgetramar.handlingsplanema inom givna
ochkring vuxenutbildningforskningsprogrammetföreslagnaDet

omdisponering exis-finansieraslivslångt lärande bör kunna genom av
gäller de föreslagnaforskningsanslag.terande Detsamma resurscentra.

utvecklingsverksamhetfinansieraFolkbildningsrådet bör kunna en
folkhögskolorna.individuella studieplaner pådet gällernär

idrottestetisk verksamhet,beträffande estetiskaFörslagen ämnen,
de fått,med den utformningSpecialidrott och slutbetyg bör,hälsa,och

de stude-för kommunerna ellerkostnaderinnebära någrainte extra
rande.

Kommunför-landstingen,till kommunerna,Rekommendationema
hellerFolkbildningsrådet bör inteLandstingsförbundet ochbundet,

endast kaneftersom denettokostnad för dessa aktörermedföra någon
dem.följaefterföljd aktörerna har intressetillförväntas leda attavom

inför kommitténsarbete1.6 Fortsatt
årslutbetänkandet 2000

vuxenutbild-mycket viktigtdetKunskapslyftskommittén attsomser
ochlärandede förändrade behovliksomoch livslångt lärandening av

vida kret-samhället diskuteras ifram ikompetensutveckling växersom
dels förnödvändigfrågorbred förankring dessadylik attEn äravsar.
föränderligoch liv isig sinasjälva ska kunna orienteraindividerna en

beslutsfattandet.det politiskakunna delta idels för de skaomvärld att
behöva iavgörandenviktigaåren kommerde tasInom attnärmaste
kraftfulltutvecklas påkan inteutbildningsfrågor. Politiken sättolika ett
lärandet.det livslångakring tankarnaallmän uppslutningutan omen

analyser ochsöker föra sinaKunskapslyftskommittén övervägan-ut
Förhoppningenutbildningsområdet.bred krets aktörer inomden till en

till med-vidare organisationer,ska i sinasedan de i sin utär turatt
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lemmama och andra kontaktpersoner. Intressanta exempel på dylika
initiativ under det året LO:s rådslag Hur ska vårärsenaste vuxenut-
bildning ut och den Kabaret K" tagits framgemensamtse som av
TCO, TBV och Kulturråd.Statens

Kunskapslyftskommittén kommer vidare under det åretnärmaste att
antal kontakter för fördjupade överläggningar olikata på områden.ett

diskussionEn och hearing med handikapporganisationema och utbild-
ningsanordnare med erfarenhet individer med funktionshin-ta emotav
der på sina utbildningar, på basis föreliggande betänkande underärav
planering.

Ett intensivt erfarenhetsutbyte mellan kommittén och de fristående
nationella utvärderama Kunskapslyftet förutses också under detav
kommande året. Likaså måste kommittén samarbeta med såvälnära
kommuner centrala myndigheter för bästa möjliga underlagattsom
för sitt slutbetänkande.

Kommitténs analysarbete kommer under året inriktas finansie-påatt
ring och ansvarsfördelning mellan kommun, individ och arbetsliv.stat,
Kommitténs förslag till reformering utbildningen måsteav av vuxna
både bygga på förvision helheten och delarna samtidigt deen som
första på målen skisseras.vägstegen mot
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2 Inledning

2.1 Andra delbetänkandet med Kunskaps-
lyftet

År överlämnade1998 Kunskapslyftskommittén GJ 1995:09 sitt delbe-
tänkande Vuxenutbildning och livslångt lärande Situationen inför och-
under första året med Kunskapslyftet SOU 1998:5 l till regeringen. Det

det första delbetänkandet med anledning de uppdrag kom-var av nya
mittén fick den femåriga särskildanär vuxenutbildningssatsningen sjö-

dir. 1996:71 kompletterar tidigare dir.l995:67.sattes Kommitténsom
har till uppgift följa Kunskapslyftet,att satsningen kommitnumera som

kallas, och årligen dess utveckling.att huvudsyfteEttrapportera om
med kommitténs i Kunskapslyftet dock fortfarandeär attengagemang
samla erfarenheter kan ligga till grund för de förslag till reforme-som
ring det svenska vuxenutbildningssystemet i kommitténstortav som
ska i sitt slutbetänkande år 2000.presentera

de årligaI rapporteringama till regeringen ska ingå redogö-även en
relse för det bedrivsarbete inom för de fristående nationellasom ramen
utvärderingama Kunskapslyftet. Kommittén för dylikaattav ansvarar
utvärderingar initieras U97/751/V.

Vidare ska kommittén i den årliga rapporteringen och1999 i slut-
betänkandet år 2000 också redovisa resultaten sitt uppdrag utredaattav
situationen för studerande med funktionshinder inom alla former av
vuxenutbildning dir. 1997: 104 och U98/4150/V.

Redan inför sitt första delbetänkande år 1998 med anledning av
Kunskapslyftet, beslöt kommittén den innevarande årsatt rapporten,

och slutbetänkandet skulle delar helhet.rapport i denIses som en
första redogjorde kommittén därför tämligen utförligt förrapporten
situationen vad gäller vuxenutbildning och livslångt lärande under tiden

före Kunskapslyftet. Till bakgrundennännast hörde deäven resone-
mål och strategier för Vuxenutbildningens utvecklingmang om som

kommittén förde i sitt första delbetänkande SOU 1996:27, dvs. innan
det femåriga Kunskapslyftsprojektet startade. Jämfört med de regler
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Kunskapslyftsprojektet kom-femårigagälla för detkom att varsom
sikt kan helalångsiktigt. Pådelvis vidare ochmitténs perspektiv mer
livslånga lä-integrerad detförväntas bli ivuxenutbildningen närmare

Kunskapslyftsprojektet och andranärvarande dockrandet. För styrs
olika regler.vuxenutbildningendelar avav

Regeringskansliet,kunskapslyftet, fannsför inomDelegationen som
femårigaledningen det Kun-för operativastod inledningsvis den av

första juli 1998 gåtthar sedan denskapslyftsprojektet. Det ansvaret
delbetänkanderedogjorde det tidigareKommittén iSkolverket.påöver

för Kunskapslyf-gällerförutsättningaroch särskildaför de regler som
beakta vidnaturligtvis viktigaövrigt,regelverket iliksomDe, är atttet.

de reflexioner ochlåg till grund förutvecklingen och detolkningen av
betänkande.för förrakommittén uttryck i sittförslag gavsom

vadföljerförra slutade.vid där den DenNuvarande rapport tar upp
inklusive devuxenutbildningsområdetåret påhänt det senaste re-som

Även dennaiKunskapslyftet hittills levererat.sultat utvärderingarna av
rekommenda-ochuppföljningen påpekandenresulterar i vissarapport

och visionerförslagsida. Slutsatser ifrån kommitténstioner termer av
slutbetänkande.tilldock kommittén i sittframtiden återkommerför

då kunnaKunskapslyftet kommererfarenheterYtterligare års attett av
beslutsunderlag.till kommitténsfogas

delta ifunktionshindrades möjligheterdet gäller vuxenut-När att
kommitténs tidi-bakgrundsmaterial iegentligtbildning finns inte något

förförutsättningarnaregelkomplexbetänkanden. De styrsomgare
också långaistuderafunktionshindermänniskor med äratt vuxnasom

vuxenutbildningen.aktuella inomde i övrigtstycken andra ärän som
med dessabörjandelar "börja fråndärförKommittén imåste stora om

Del i be-för sig.redovisa dem i deldärför valtfrågor och har att en
utbildningspo-handikappolitiskt ochsåledes bådetänkandet ettettger

funktionshindrade och deraspå frågorlitiskt perspektiv rör vuxnasom
utbildning.delta imöjligheter att

uppläggningBetänkandets2.2

under detutvecklingVuxenutbildningenshandlarDel senastesom om
frågorinternationellauppföljning demedinleds kapitel 3året, i aven

ochutvecklingendels den globalagällertidigare berört. Detkommittén
internationelladetillutbildningspolitiska anpassningarländersolika

internationella jämförelserforskningsresultat ochdelsförändringarna,
diskussioner dessautbildningspolitiskaoch deutgångslägeSverigesav

upphov till.perspektiv kan ge
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Kapitlen 4 och beskriver5 den tidens utveckling i Sverigesenaste
vad kunskapslyft och livslångt lärande det förra med kvan-avser en-
titativ inriktning och det med kvalitativ inriktning. Ensenare en mer
viktig utgångspunkt de åtta kommun- och fyra folkhögskolebesökär
kommittén genomfört under hösten 1998. De kommuner besöktssom

Borås, Piteå, Vaggeryd, Hörby,är Ragunda, Flen, Göteborg och
Ädelfors, Åsa,Haninge. Folkhögskolebesöken har gått till Marieborg,

och Fellingsbro folkhögskola. Till detta kommer naturligtvis all den
information kommittén fått del andrai kontakter med kommuner,ta av
utbildningsanordnare och studerande och via myndigheter inte minst
Skolverket, Folkbildningsrådet, Arbetsmarknadsverket och SCB.

Samordning olika aktörers utvärderingar Kunskapslyftet ärav av en
uppgift för Kunskapslyftskommittén. Resultaten kontakterna i detav
sammanhanget kapiteli 6 liksom del information ochpresenteras en
slutsatser från de fristående nationella utvärderingar kommitténsom

för. möjligasteI mån har dock resultaten från de friståendeansvarar
nationella utvärderingama integrerats de kapiteli där de hörnännast
hemma dvs. främst i kapitlen och4

Liksom kommitténs tidigare uppföljningsrapport avslutas denna i
den del, har med vuxenutbildningens allmänna utveckling isom
Sverige med reflexionervissa och förslag. handlar långagöra, Det iatt
stycken diskussioner och förslag på områden kommittén be-om som
rörde i det föregående delbetänkande och vidareut-närmast som nu
vecklas: målgrupper; studerande och studiestöd; kvalitet och kostnader;
utbildningsanordnare; nationell organisation; strategisk planering; ut-
bildningsutbud, estetiska individuella studieplaner, utbildningämnen,
för olika personalgrupper inom vuxenutbildningen forskning.samt

framförsförslagDe dessa områden betraktaär attsom snarare
uppföljning tidigarekommitténs förslag helt förslag. Iänsom en av nya

förefaller utvecklingen för närvarande gå i riktning" detstort rätt när
gäller samarbete, pedagogisk och organisatorisk utveckling, vägledning

eller så det för tidigt dra några långtgående slutsatseräretc. att mer av
de förändringar inträffat vad gäller deltagarsammansättning.som ex.
Kommittén faster vikt Skolverketsvid fortsatta agerandestor som ope-
rationellt föransvarig Kunskapslyftet och pådrivare och inspiratörsom
för Kunskapslyftet. viktigtDet också de aktuella frågorna försär att ut
till allmän debatt så de får bred förankring. sådan bak-Motatt en en
grund blir det också lättare för Skolverket, kommunerna, folkhögsko-
loma och andra inblandade aktörer inom givna fortsättaatt attramar
energiskt vidareutveckla vuxenutbildningen det gäller frågornär som
målgrupper, utbildningsanordnare, pedagogik och lokal utvärdering.

Del består antal beskrivande kapitel. kapitlenI 8-10ettav anges
föravgränsningarna kommitténs uppdrag på handikappområdet, målen
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ansvarsfördel-handikappolitiken och den allmännaför den svenska
funk-enskilde.landsting och den Hurmellan kommun,ningen stat,

ochför vuxenstuderande hurstudiesituationenpåverkationshinder kan
ochkapitlen 12.statistiskt beskrivs i 11problembilden rentutser

förspecifik redogörelsesedanKapitlen 13-16 ansvars-en merger
funktionshinderför medoch möjligheterproblemfördelning, vuxna

utbildningsan-hos olikavuxenutbildning ochrespektiveinom typ av
folkhögskolor och övri-vuxenutbildning,kommunalordnare särvux,-

Även ibetänkandet avslutasdelutbildningsanordnare. denna avga
bakgrundmaterialetutifrån det aktuellakommitténmedkapitel 17 att

skulle kunnatill åtgärder,och förslagreflexionerredovisar sina som
slutbetänkandet.införfortsatt arbeteoch planerna påvidtas redan nu,
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Internationella utvecklingsten-3

denser och forskningsresultat

Kunskapslyftskommittén har delbetänkandet Vuxenutbildningisenast
införoch livslångt lärande Situationen och under första året med-

Kunskapslyftet SOU 1998:51 redogjort för internationella utveck-
lingstendenser och forskningsresultat beträffande utbildning, livslångt
lärande förändringar levnadsstandard och välfärd. Eftersomisamt
Sverige både nationellt, regionalt och lokalt i lika hög gradminst som

värdeandra länder påverkas den globala omgivning detär stortav av
följa generella utvecklingen andrasåväl den i omvärlden huratt som

länder till den. hursig det intressant viDessutom är att vetaanpassar
till länder denligger till i förhållande andra i dessa avseenden. Av

anledningen fortsätter Kunskapslyftskommittén rapporteringsin om
utvecklingstendenser. bevakning ocksådessa ingårDenna som en

förberedelsernanaturlig del i kommitténs inför slutbetänkandet.
kapitel kommer således kretsa kring frågor:Detta att tre

utvecklingstendenser och utbildningspolitikglobala nationell
forskningsresultat relevans för utformningen politik förav av en

livslång lärandekunskapslyft och
utgångsläge internationelltSveriges sett.0

Avslutningsvis ställs frågan vilka slutsatser kan dra infor-om man av
på dessamationen punkter.
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internationella3.1 Den utvecklingen

l Allmänna utvecklingstendenser

turbulensen världsmarlmadernaTrots på kan för-inte några nämnvärda
ändringar de långsiktigai bedömningama den allmänna, globala ut-av
vecklingen förskjutning kunskapsbaseradEn ekonominoteras. mot en
med tonvikt på högteknologiska branscher och kvalificerade tjänster
förväntas alltjämt Till drivkrafterna hör kunskaps-den snabbaäga rum.
tillväxten, den accelererande tekniska utvecklingen och ökad internatio-
nell konkurrens AllaCEDEFOP, 1998b. länder och alla kanregioner
dock knappast förväntas bli delaktiga i den kunskapsrelaterade
produktivitetsutvecklingen i utsträckning och på gång.samma samma
Till utmaningarna för varj regering hör därför skapa miljöer äratte som
attraktiva för såväl koncerner kunskaps-små, växandestora som
företagen samtidigt problemen med skillnader mellani tillväxtsom

förregioner och olika uppmärksammas Andersson Sylwan,grupper
1997; Sörlin, 1998.

Till de begrepp allt flitigare börjat användas för attsom
framväxandekaraktärisera och bedöma utvecklingspotentialen i de

kunskapssamhällena hör infrastruktur, och nätverk.innovativa system
Infrastruktur samlingsbegrepp för de bärinstitutionerär ett som upp

samhälle. handlar både immateriell och fysikgivet Detett om
infrastruktur. Till den förra hör allmänna och värderingar,kunskaper

traditioner, folkrörelser, rättsväsende ochspelregler, demokratiska
förutbildningsväsende. Till den hör kommunikation ochsysternsenare

broar, och flyg-telenät, järnvägar, hamnarvägar,transporter, gator,
plaster.

Kunskapslyftskommittén har redan tidigare betonat vikten att ut-av
veckla lämplig infrastruktur området vuxenutbildning ochinomen
livslångt lärande 1996:27. Faktorer betydelse dettaSOU iav sam-
manhang information och vägledning, för validering kun-är system av
skaper och kompetens oberoende de erhållits, brett utbudettav var av
olika utbildning hos olika utbildningsanordnare, uppföljning,typer av
utvärdering och forskning.

finns mellan infrastrukturkoppling i utbild-Det nära termeren av
ningsväsende och det också viktig"innovativa systemet" ärsom en -
och inför framtiden kanske allt viktigare komponent ien -
infrastrukturen. harOECD projektInom startat ettman
"Kunskapsflöden inom nationella innovationssystem" för kartläggaatt
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de nationella innovationssystemen NIS och få fram beslutsunderlag
det gäller utformningen politiken på detta område.när av

Innovation i NIS-sammanhang ofta vid definition. Detges en
handlar innovationer både då det gäller produkter och tjänster,om
produktionsproccsser och produktionsmetoder, marknader och
insatsvaror företagorganisation inom och relationerna mellansamt av
företag, såväl arbetsorganisation organisation kommersiellt ochsom av

Årfinansiellt slag. 1998 korn beskrivning svenska NIS NUTEK,en av
l998a. analys pekarDenna på vikten "kluster", dvs. nätverktyp av av

företag, underleverantörer och kunder, och den dynamik kanav som
uppstå i interaktiva lärprocesser i dylika kluster.

Utbildningsväsendet också del dessa kluster. Företagareär en av
och anställda får kompetens ochsin sina kunskaper från andra företag
och kunder, liksom från offentligaprivata och inklusiveorganisationer

och offentligaprivata utbildningsanordnare. offentligadetEn av
utbildningsväsendets viktigaste uppgifter individer de kunska-är att ge

och den kompetens de behöver för kunna delta i innovationspro-attper
Utbildning på grundskole- och gymnasienivå baskunska-cessema. ger

för vetenskapligHögskolan står kompetens de studerande till-per. som
och vidareutvecklarsig studera, lärarnaägnar att attgenom genom un-

lärare forskaredervisa och studerande, och delta högskole-iattgenom
forskning. Till detta kommer naturligtvis för högskolans del dessatt
forskningsresultat också förvikt det innovativaär största systemet.av

utmärkandeNätverk drag för kunskapssamhället. Helaär ett annat
kunskapssamhället iblandhar beskrivits enda nätverk ellerett stortsom

nätverk nätverk för kapital, företagsledning och infor-avsnarare som
för produktion, maktfördelning erfarenhetsåterföring.mation och-

oftaBetoningen ligger då på det i relationerna nätverkeninomnya som
ofta globala och längre håller nationella ellerinte sig inom givnaär
andra traditionella organisationsgränser. Nätverken skapar typer avnya
vertikala lojaliteter och mellan förtag, mellan företag och fors-inom
kare, mellan företag få till dessaoch organisationer. För tillgångatt
nätverk krävs dels inträdesbiljett i intressant kompetenstenneren av

förockså, kunna upprätthålla dem, förmåga skapa ochatt attmen en
bevara förtroende Castells, 1996; 1997; 1998.

dra deFörmågan utvecklingstendenserna olikaäratt ut-nytta av nya
vecklad olika länderi och Castells, 1998. generellEnregioner ten-
dens under inledningsfasen anpassningsförlopp gårär att ett nyttav
vissa länder, och före medan andra kommer efter förregioner grupper

så småningom eventuellt komma ikapp. Till de karaktäristiskaatt som
utmärker dagens snabbväxande regioner de s.k. därK-regionema "K"

för kunskap, kommunikationstår och kultur hör:
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miljöer med omfattande, allsidig högre utbildning vetenskapligsamt0
och industriell forskning och utveckling

tillgång informationsteknologiskapå tjänsterstor0
god tillgänglighet till globala flygnät eller flera större0 genom en
flygplatser
god tillgänglighet till andra regioner med och snabbtågmotorvägar0
tillgång till bra kultur-, fritids- och bostadsmiljöer Andersson
Sylwan, 1997.

I finnsEuropa utvecklingsbälte sin början iCambridge-ett tarsom
London-Reading-korridoren och går vidare Tyskland och nedgenom

Norditalien. Exempel på K-regioner i USA Sanmot Diego-Orange-är
County-korridoren, San Francisco Bay ochArea Boston-regionen och i
Asien Kansai-regionen omfattar städerna Kobe, Osaka, ochNarasom
Kyoto Singapore. I Sverige Stockholm-Uppsala-korridorensamt är ett
exempel på K-region Andersson Sylwan, 1997.en

Tabell illustrerar3.1 de och väletablerade skillnader befolk-istora
nings- och sysselsättningstillväxt förelegat i Sverige mellan K-re-som
gioner och andra delar landet.av

Tabell 3.1 Tillväxten befolkning och sysselsättning i olika delarav
Sverige 1975-1985av

Befolkningstillväxt Sysselsättningstillväxt
K-regioner
t.ex.Umeå, Uppsala,Lund 23,3 36,9
Övriga högskoleregioner t.ex.
Karlstad, Växjö, Kalmar 12,2 19,2
Andra regioner 3,5 3,0

Å.Källa: Andersson Sylwan, Framtidens arbete och liv.P. 1997, ochNatur
Kultur, Stockholm.

Under 1990-talet hade storstadsregioner och universitets och högsko--
leregioner mindre nedgång i sysselsättningen under lågkonjunkturenen
och snabbare ökning under återhämtningen regionfamiljerandraänen

regionala sekundära småregioner med privatcentra, centra, stor-
sysselsättning och småregioner med offentlig sysselsättningstor
NUTEK, l998b.

Skillnader i sysselsättningsmöjligheter efter utbildningsnivå är, som
kommittén konstaterade föregåendei sitt betänkande SOU 1998:51

genomgående fenomen i de flesta länder. Huruvida detta ocksåett är en
indikation på arbetsmarknaden håller på polariseras för olikaatt att

och mellan länder och regioner omdiskuterat. Skapasärgrupper mer
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det antingen "utvecklande och bra jobb" eller "dåliga jobb utveck-utan
lingspotential" och i fallså i vilka proportioner Eller får ävenman
fortsättningsvis spektrum bra och dåligaett jobb inteav som ger upp-
hov till inlåsningseffekter för olika påsamma grupper som en segmen-
terad arbetsmarknad Hur dessa utvecklingstendenser olikai län-utser
der och olika regioner finnsDet och har funnits starka farhågor på
denna punkt. En generell polarisering i världen och arbetsmarknadenav
i olika länder förefaller dock inte oundviklig- i alla fall inte undervara
alla omständigheter Castells, 1996; 1998; CEDFOP, 1998b.

Givet den utveckling skisserats tillväxt i kun-som ovan som en
skaps- och nätverksbaserad global konkurrensekonomi blir utbildnings-
politiken och dess utformning i vid bemärkelse central betydelse.av
För få perspektiv den fråganpå kan detatt ett intressant under-attvara
söka hur andra länder för närvarande håller på utveckla sin utbild-att
ningspolitik.

3.1.2 OECD och OECD-ländemas anpassningar av
utbildningspolitiken

År 1994 publicerades The OECD Jobs Study i vilken OECD avrappor-
terade det uppdrag fått ministerrådet analysera hur arbets-attman av
lösheten skulle kunna minskas. Utbildning de faktorervar en av som
uppmärksammades analyseni och utbildningspolitiken ansågs kunna
bidra till lösa problemen med arbetslösheten. Iefterdyningarnaatt av
denna studie har ministerrådet både och1996 1997 tanken påstött ett
"livslångt lärande" viktig vidareutveckling utbildningspoliti-som en av
ken. Såväl OECD:s utbildningsministrar 1996 arbetsmarknads-som
ministrar 1997 och socialministrar 1998 har också uttalat sitt stöd
för principen "livslångt lärande för alla" allmän inriktning bådesom av
utbildnings-, arbetsmarknads- och socialpolitiken- lärandeett tarsom
sin början i barndomen och sedan fortsätter hela livet igenom OECD,
1998c; 1998d.

Som Kunskapslyftskommittén tidigare det inte bararapporterat är
OECD andra internationellautan även organisationer, exempelvis
UNESCO och EU, kraftfullt driver denna fråga. Livslångt lärandesom
har ekonomiskt och socialt imperativ försetts både industriali-ettsom
serade länder och utvecklingsländer SOU 1998:51.

OECD:s utbildningskommittén har lanserat de intressantareett av
initiativen arbetat vidare med under det året. Projektetsenastesom man
består delar:treav
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för det livslångavilka mål OECD-ländemaöversikt över satt0 en upp
det livslångade har för finansieralärandet, vilken strategi att

förbättra utdelningen på dehur de sökerlärandet, resurser som
kostnaderna för denlärandet och reducerapå det livslångasatsas

valda strategin
finansieringsfrågorfördjupad analys vissaav0 en

internationelldiskuteras vidbl.a. skullepolicyrapport ensom0 en
1998a.konferens år 2000 OECD,

projektet utarbetarmed den första komponenten idel i arbetetSom en
Danmark, Finland, Italien,länder Belgien, Japan,för närvarande 12 -

ÖsterrikeochSverige, Tjeckien, UngernNederländerna, Norge,Korea,
avseendena.aktuella Ettländernas agerande i debeskrivningen av-

utbildningskommitténsdiskuterades vidutkast till syntesrapporten
desig på1998a. baserarnovember OECD, Den1998imöte

med. länderrapporterdeltagarna bidragit Dessa"länderrapporter" som
hemsida:läggas på OECD:sde slutjusteratskommer så utatt- snart -

under 1999.beräknas bli klarwww.oecd.org. Syntesrapporten

lärandeMål för livslångt

de kommitefter hur långtklassificera ländernaskulle försökaOm man
analyseralivslånga lärande;detuppmärksammakedjan:i attatt

olikamellanprioritera"livslångt lärande";problemkomplexet att
förefaller deutvärdera-anslåhandlingsalternativ; attatt resurser;

län-första stadiema. Någrabefinna på de tvåsigflesta länderna snarast
Neder-Finland,exempelvis Japan,kanske kommit lite längreder har -

Även bra bit påhar kommitStorbritannienoch Sverige.länderna en
dock19980. Värthelhetssyn OECD, ävenär attatt noteraväg mot en
den bara fun-förekommer harstrategisk planeringfalli de något av en

för-samhälleligdjuparealltid fått någonår och kanske intenits ett par
politiska majorite-till följdplaneringenFörändringar iankring. av nya

därför uteslutna.inteärter
omstruktureringdockdrag tycksEtt attgemensamt avenvara

deför kunnanödvändighetutbildningssystemet mötaattses som en
snabbakunskapssamhället och denekonomin,krav den nyasom
förviktigtlivslånga lärandetställer.tekniska utvecklingen Det är att

och undvikasocial gemenskaparbetslösheten, skapabekämpakunna en
också behovetOfta betonasmarginalisering utsatta avgrupper.av

Även lärandelivslångtarbetslivet.lärandelivslångt i ettsom
italarbilden. Med viss entusiasmfinns med ihumanistiskt ideal man



SOU 1999:39 Internationella utvecklingstendenser och forskningsresultat 59

många OECD-länder livslångt lärande både nödvändigt ochom som
önskvärt.

Perspektivet från till kanske uttalat Finlandiär mestvaggan graven
och Sverige. I Japan ligger betoning i andra länderstörre påänen
andlig utveckling inklusive förhoppning livslångt lärandeatt etten om

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

Sammanfattningsvis kan i ländervissa kommer detsäga attman
livslånga lärandet in i utbildningspolitiken sedan i nåttstort settman
målen vad gäller grundskola, gymnasieskola och högskola. andraI
länder, där inte nått lika långt i dessa avseenden, arbetar ändåman man
på båda fronterna. räckerDet inte med enbart satsningar på barn och
ungdomar för nå de ekonomiska och sociala målen.att

Ansvarsfördelning och finansiering

aspektEn det i råder enighet harstort sett är ävenatt statensom om om
det övergripande för det livslånga lärandet kan inte påansvaret staten

för ungdomsutbildningensätt på sig huvud-ta ettsamma som ensam
för det livslånga lärandet efter ungdomsutbildningen. De andraansvar

aktörer första handi utpekas arbetsgivarna, ibland fackföre-ärsom
ningarna naturligtvis också individerna själva. fall, medI Japansmen
den inriktning där tänker sig på det livslånga lärandet, detär t.ex.man
naturligt betonar det individuella finansiellt.att ävenansvaretman

Gemensamt länderi många det lärandet och de studerandeär att är
utbildningsanordnama fokuserasän och hos utbildnings-snarare som

anordnama undervisningsprocessen lärarna. Med ökatän ettsnarare
studiedeltagande inte bara ungdomsutbildningeni i denävenutan
traditionella vuxenutbildningen och vid högskolorna måste allai
utbildningssammanhang allt hänsyn till de studerandes varie-större tas
rande individuella bakgrund, intressen och målsättningar OECD,
1998b.

Aspekter i de olika länderna hoppas kunna utveckla för attsom man
uppnå effektivitet och högre kvalitet i det livslånga lärandetstörre är
exempelvis:

validering, för tillvara de kunskaper och tidigareatt ta0 vuxnas
erfarenheter och därigenom kunna undvika onödig utbildning
samarbete mellan utbildningsanordnare
flexibel utbildning bl. med hjälp modern informations- ocha. av
kommunikationsteknologi



1999:39SOUforskningsresultatochutvecklingstendenserInternationella60

ökad konkurrensochutbildningbeslutdecentralisering omav0
utbildningsanordnaremellan

utbildningsanordnareförfinansieringresultatbaserad0
kvalitetsnormernationellaochkvalitetssäkringför attregler0

utbildningsanordnareutbildning ochutvärdera mot
åtgärdereffekter inomoch forskninguppföljningdata för ra-avom0

lärande.livslångtpolitik förförmen en

finan-resultatbaseradochkonkurrensdecentralisering,samband medI
åtgärder förbehovet statligaoftaockså attdiskuterassiering garan-av

tillgänglighet.ochkvalitetlikvärdighet,tera
lärande ilivslångtdock perspektivetiFinansieringssystemen är av

påmed avseendeuppbyggda, varkenrationelltallmänhet inte
livsuppehälle. Iindividernasavseende påmedellerutbildningsplatser

ökadEnfinansieringssystemen.länder behövsmånga översyn aven
skulle kunnadelsystemolikamellansamordning enmer avge

finansieringssystemhelhet. Fålättöverskådligochsammanhängande
åtanke.lärandet ilivslångamed detutvecklatsuttryckligenhar

förmånligapåenskilda individerutbildningskonton,Individuella som
utbildningsinvesteringar,tillanvända förskulle kunnavillkor att spara

seliksom i SverigeStorbritannienochItalieni bl.a.har diskuterats
påresultatkonkretahittills några1996:164SOU utant.ex. men

för sina"k0ntoinitiativ"olikatagitföretagExempel påsystemnivå. som
Sverige.jfr. Skandia idockförekommeranställda

och TUACmed BIACDiskussion

utbildningskommit-OECD:snovember 1998 itill ianslutningI mötet
internationelladedeltagandemedseminariumanordnadestén ett av

och TUAC.BIACarbetstagarorganisationemarespektivearbetsgivar-
enighetganskapåvisadeoch TUACmed BIACDiskussionen storen

utbildninggrundläggandeförsärskilthar ettatt staten ansvarom
högskola och livs-yrkesutbildning ochförberedandeinklusive viss

första handbör islag. övrigtallmänt Ilärandelångt staten an-merav
sammanhangetdetnämndes iExempelinfrastrukturen.för somsvara
regelsystem in-heltäckandeutvecklaförborde stå ettattatt statenvar

ochklimat"lärandevänligt"skapafinansieringssystem,klusive ettatt
påkonkurrensinformationssystem,användaranpassade att garantera

utveckla kvalitetsga-ochutbildningsanordnareolikavillkor förlika att
utbildningsanordnare.förrantier

medhand tillsammansförstabör iArbetsmarknadens parter -
harlärandetdet livslångadelarför deindividerna somavansvara-
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direkt anknytning till arbetslivet detta naturligtvis fårinte bliäven om
det enda innehållet deti livslånga lärandet. Individens möjligheter att ta

för utbildning och finansiering lärandeeget i arbetslivet äransvar av
beroende fördelningen utbildningskostnadema mellan individ ochav av
arbetsgivare och sambandet mellan utbildning och lön efter skatt.

I den mån det deti arbetslivsanknutna livslånga lärandet handlar om
kurser finns det ofta marknad för dessa.en

Arbetsmarknadens inställda på olikai fonner utvecklaärparter att
det livslånga lärandet i samarbete med andra eller mindremer-
traditionella aktörer. Av särskilt intresse för arbetsmarknadens parter-

dessutom det arbeteär i olika länder med utvecklastartat attsom
individuella kunskapstest, "kompetensportföljer" och certifiering som

relevans för arbetslivet.är av
förstärktEn dialog utvecklingen det livslånga lärandet iom av

respektive land mellan myndigheter och arbetsmarknaden ansågsparter
också önskvärd.

3.2 Vad forskningensäger

dettaI avsnitt ska vi vissa forskningsresultat betydelse förta upp av
diskussionen för kunskapslyftstrategi och livslångt lärande. Detom en
gäller både internationell och svensk forskning kring utbildning och
samhällsutveckling dock inte resultaten från utvärderingarna Kun-av
skapslyftet. beskrivsDe på plats i detta delbetänkande. Förstannan re-
dovisas resultat samhällsnivåpå och därefter på individ- fö-respektive
retagsnivå.

Resultat på samhällsnivå

Att utbildning skulle ha betydelse för den långsiktiga ekonomiska lev-
nadsstandarden det knappast någon ifrågasätter.är Länder harsom som

högre utbildningsnivå och utbildningpå brukar hasatsaren som mer
högre ekonomisk tillväxt andra länder. Förklaringen till utbild-ån att
ningsnivån har betydelse ligger bland i hög utbildningsnivåannat att en

bättre förutsättningar för landet frågai till sig teknikatt tager om ny
och införa olika slags innovationer. När arbetskraftens utbildning stiger
får också kompetent arbetskraft vilket i sig effekti-gör attman en mer
viteten i produktionen kan Tillstiga. detta kommer ofta rad andraen

effekterpositiva utbildning såsom bättre hälsotillstånd befolk-iav
ningen, minskat socialbidragsberoende och minskad kriminalitet
CEDEFOP, l998b; Lindahl,Kreuger 1998.
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nivån utbild-effekterna påskiljaförsök gjortsDe att ut avsom
ökningeffekternaarbetskraften kontraellerbefolkningenningen i enav

med hjälp s.k.utbildningsnivåarbetskraftensellerbefolkningensi av
ochkombineradeländer ellermakroanalyser tvärsnitt tvär-avav

framgångsrika.särskilt Denhittills visat siglängdsnitt har inte vara
ochbåde utbildningsnivåntolkningenrättvisande är attsnarastmest

utveck-för ekonomiemasbetydelseutbildningsnivåntillväxten i är av
effekter påutbildningsvariabler harlingspotential. Båda dessa typer av
från andrakommerde bidragekonomiska tillväxtenden utöver som

beträf-konstateranderealkapital.till Dettaexempelvis tillgångfaktorer
sådet kandock inteutbildning utesluter attfande vikten att varaav

utbildningsnivåarbetskraftensochbefolkningensblirviss nivåöver en
annorlundaEllertillväxten.ekonomiskabetydelse för denmindreav

inutbildningsnivåer kommergenerellauttryckt, vid högre snarareman
utbild-vilkenomständigheterochspecifika frågor typpå avsommer
utbild-kvaliteten ivilkautbildning förhandlardetning grupper,om,

individ-studera pålämpar sigkanske bättrefrågorningen attetc. som-
tvärsnittmakronivå iland pårespektiveföretagsnivå i etteller än av

länder.
detintressantmindre kan det närnämna attdestoInte att man,vara

utbildningsnivånsmakrostudierspecifika frågor isådanagäller avmer
bety-kvalitetochkvantitetutbildningens ärbådeeffekter, funnit att av

haralla studierintevissa mentillväxten. Iekonomiskaför dendelse
ochgymnasie-utbildning påavgörandekonstateratdessutom ärattman

naturligtvisgrundskolenivågrundskolenivåintehögskolenivå även om
skulleVidareutbildningsnivåer.uppnå högreförförutsättning attär en

detför kvinnorutbildningförutbildning änmän gersomvarasnarare
förmodligenresultat skatillväxten. Dettaekonomiskadenutslag i sna-
i dettaländeri mångapåteckentolkas attett samman-rast mansom

tillgodogöramedproblemutvecklingsländer harframför allt atthang
tillgodogöra sigkankvinnor intekompetens, ut-kvinnornassig än att

Lindahl, 1998.jfr. 1998; Kreugerbildning Barro,

individnivåpåResultat

samband mellanmycket klaraofta funnitindividnivå har ut-På man
brukarökad utbildningårsinkomster. Ettindividernasbildning och

ökningochmellan 155någonstansinternationellt procentssett avge
fråntill skillnadpekarmikrostudiers.k.löner. Dessaindividemas -

föravkastninghögreentydigt påtämligenoftamakrostudierna en-
allmänheti USA, iåtminstoneAndraförkvinnor män.än som,grupper

ungdo-ochbarnutbildningytterligareutdelning påfå bra ärsigvisat
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med sociala problem liksom kortutbildade kvinnor och arbetslösamar
Kreuger Lindahl, 1998. Ett exempel deti fallet studieärsenare

visar de sades i samband med företagsnedlägg-att vissasom som upp
ningar och gick år eller kortare tid på amerikanskaett t.0.m.som
Community Colleges fick riktigt bra löneökningar efter utbildningen
jämfört med dem inte gjorde det. gälldeDet särskilt dem sik-som som
tade in sig på tekniska yrken och yrken inom vården. fickDe 10-15

i lön år för års utbildning.procent Den utbildningett imer per som ges
amerikanska Community Colleges påminner den i svensk kommu-om
nal vuxenutbildning också kan ligga både på gymnasial och ef-som
tergymnasial nivå. I studie återkommande utbildning viden annan av
amerikanska Community Colleges visade sig års utbildning 5-8ett ge

årlig löneökning för arbetare i åldern 25-35 år Stanly,procents Katz
Kreuger, 1998.

det allmännaI intervall på 5-15 för löneökningar till följdprocent
utbildning ligger Sverige i den nedre delenav som angavs ovan av

intervallet, USA i den delen och Tysklandövre såväl f.d. Väst- som
Östtyskland mitt emellan Kreuger Lindahl, 1998. kommitténSom
redovisade i sitt delbetänkande SOU 1998:51; jfr. Cohnsenaste även

Addison, 1998 visar många studier, internationella såväl som
svenska, liknandepå resultat för svensk del, nämligen avkastningenatt
på utbildningsinvesteringar låg i Sverige, särskilt för längre högsko-är
leutbildningar och för kvinnor. Högre avkastning i finnerSverigeän

ofta i länder Frankrike, USA, Kanada, Storbritannien ochman som
Nederländerna medan åtminstone länder Italien, Danmark ochsom
Tyskland ofta återfinns på nivåer liknande de svenska. Till skillnad från
situationen i många andra OECD-länder dock avkastningen påär ut-
bildningsinvesteringar för kvinnor i Sverige genomgående lägre änmer
för svenskaI studier har också konstateratsmän. kvinnors kompe-att

inte tillvara i arbetslivet påtens Kvinnornastas sätt mäns.samma som
kunskaper förefaller outnyttjad har betydligtMän oftarevara en resurs.
chefspositioner och inflytande arbetetsstörre organisation ochöver
innehåll kvinnor. Det innebär förän i högre grad tjänstermännen som

deras utbildningsnivå för kvinnor liksommotsvarar positioner förän
formellt kräver högre utbildningmännen den de faktiskt haränsom

SOU 1996:56.
För svensk del det mycket viktigt skilja på olika sektorerär ochatt

utbildningsinriktningar. Avkastningen högre i privat offentligiär än
sektor och internationellt riktigt hyfsad i privat sektor för exempel-sett
vis ingenjörer, ekonomer och jurister.

Till de i Sverige visat sig särskilt betjäntasvagare grupper som av
exempelvis arbetsmarknadsutbildning hör bl.a. invandrare, kortut-
bildade och funktionshindrade jfr SOU 1996:164; SOU 1998:51.
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invandrare och deras integrering ifaktor det gällerviktigEn när
Redanderas språkkunskaper.arbetsmarknadensamhället och på är

undersökte1995,IALS-studien OECD,utifrån den s.k. som
officiella språk, kunderespektive landsläsfärdigheten på man

infödda särskiltmellan invandrare ochskillnadernakonstatera att var
visserligenfor invandrarna i SverigeTestresultateni Sverige.stora var

svenskar hade såoch med övrigaandra länder ibättre iän attmen
få dessaskillnadernaresultat blev Förutomordentligt bra attstora.

medtillsammansbelysta har Skolverketförhållanden närmare
analyserartvå projektKunskapslyftskommittén påsatsat som

ochsvenskautbildningsbakgrund, läsfärdighet påinvandrarnas
Även iinternationella jämförelser ingårarbetsmarknaden.situation på

studienden förstaurval invandrare ska idessa projekt. Ett större
vilka faktorerundersökningardetaljerademöjliggöra somavmer

för invandrargrupper.arbetsmarknaden olikapåpåverkar integrationen
syfteläsförmåga iinvandrare vad gällerden andra studien återtestasI

kompetensutveckling iochvuxenutbildningbl.a. effekterstuderaatt av
undersökningallmänstudienarbetslivet. Den är avensenare

påmed särskild tonviktläsfönnågabefolkningensutvecklingen menav
arbetslösa och ungdomar.invandrare,"riskgrupper" dvs.

vidåldernförsta studien visarfrån denresultatPreliminära att
svenska.läsförmågan på Debetydelse förharinvandringen stor som

befolkningen iskriver nivå medläser och iinvandrat före tonåren stort.
betydligtresultatenunder tonåreninvandrat sämre.Bland dem ärsom

hjälpalyckatsuppenbarligen integymnasieskolan harochHögstadiet
skrivförrnågan.utveckla läs- ochdet gällermycketdem särskilt när att
deltar ofta isfi-skrivförmågamed läs- ochInvandrargruppen sämst
läsa och skrivaförmågatillräckligden inteundervisningen attgermen

förefallerStl-resursenklara vardagskraven.förpå svenska att
lägst utbildade.för hjälpa deotillräcklig att

för få fäste påcentral betydelseskrivförrnåganochLäs- är att ar-av
på svenska stårläsförrnågamedbetsmarknaden. I sämst vargruppen

arbetsmarknaden,utanförstuderandeexklusivefjärde invandrare me-
svenska mindrebäst påbland dem läserandeldan motsvarande ärsom

mellansambandenstuderaviktigtfem Det närmareär attän procent.
läsförmågaåtgärder,arbetsmarknadspolitiskautbildning,deltagande i

från invand-arbetsmarknaden. Ytterligarepåoch integration rapporter
1999.Myrberg,redovisas under 1999rarprojekten kommer att

utbildningsinvesteringarförlönsamhetensutvecklingenHur
lite osäkert.har varitde åreni Sverigeindividnivå senastesett ut

underutbildningsinvesteringarpåsjönk avkastningenUppenbarligen
tillsstabilisera sigbörjade sedan1980-talenoch1960-, 1970- men

började den1990-talet. Dåbörjan påsysselsättningskrisen kom i
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antagligen falla igen. finnsDet dock tecken tyder på denattsom
sedermera stigit och alla falli ligger högre 1995 1990 NUTEK,än
1999. gäller framförDetta allt för privat sektor och för ochnaturvetare
tekniker både med kortare och längre högskoleutbildning ävenmen
för forskarutbildade se tabell bilagaB 2.1 i 2.

Ett likartat fenomen har Thoursie 1998 då gälldenoterats av men
det sambandet mellan utbildning och chanserna arbetslös återgåatt som
till arbete. Under perioden 1992-1993 inte sambandet mellanvar
utbildningsnivå och chansen återgå till arbete helt entydigt. Längreatt
utbildning alltidinte avkastning i chanstermer större attgav av som
arbetslös jobb. Skiljelinjen gick mellan dem hadeett snarare som
respektive inte hade högskoleutbildning. kortEn gymnasieutbildning
kunde inte ha någon gyrrmasieutbildningsämre än alls.t.o.m. attvara
En uppföljning 1994-1997 visar emellertid på helt andra resultat.
Längre utbildning ökar chanserna märkbart få jobb frånatt ett -
grundskola till gymnasieskola och till kortare och längreöver
högskoleutbildning. Det enda undantaget gäller dem börjarsom
gymnasieskolan avbryter under det första året.men

uppföljningEn de internationella jämförelser gjordes kom-iav som
mitténs förra betänkande SOU 1998:51 visar också fortfarandeatt
finns det liksomi Sverige i andra OECD-länder klart samband mel-ett
lan utbildningsnivå, förväntad tid i arbetslöshet, i sysselsättning och
utanför arbetsmarknaden. Liksom tidigare ligger Sverige högt i syssel-
sättningsnivå och det särskilt för kvinnor och lägrepå utbildningsni-
våer. Skillnaderna mellan Sverige och de andra OECD-ländema i för-
väntad sysselsättning dock mindre 1996 1995 och arbetslöshetenär än
högre i Sverige i alla utbildningsgruppema både för kvinnor och män
jämfört med förgenomsnittet OECD-ländema se vidare tabell B 2.2 i
bilaga 2.

Nuläget det gäller svensk avkastning på utbildningsinvesteringarnär
beräknad på individnivå i internationellt perspektiv avseende längre
högskoleutbildningar i OECD, l998b. Resultaten gäller förges som
1995 kan studeras i bilaga där2 i tabell B 2.3 kan bland deattman se
sju länder jämförs ligger för "samhällelig" avkastning Sverigesom
mycket lågt för kvinnor och på genomsnittlig nivå för Enmän.mer
kalkyl finns också gjord på vad tjänar på högre utbildning i formstaten

ökade skatter jämföra med utgifter för utbildnings-etc. att statensav
Ävenplatser och studiestöd. frågai "statsfinansiell" avkastning lig-om

lågt,Sverige lägst bland de sju länder jämförs och dett.o.m.ger som
både för kvinnor och Detta intressant eftersom detmän. är att notera är
första gången internationellt jämförande beräkningar statsñnan-som av
siell avkastning gjorts.

Vuxenutbildning3 19-0609
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aktuella OECD-studienSveriges del har i den ingen "privat"För av-
grund dataproblem. Eftersom denkunnat beräknas påkastning av sam-

ochsammanvägning privathälleliga avkastningen är aven
borde den avkastningen minststatsfinansiell avkastning privata 7vara

för vilket kanför kvinnorna och minst 9 männenprocentprocent an-
genomsnittliga avkastningsnivåer i tidigare under-tyda något högre än

föregåendedensökningar. exempel kan iSom närmastnämnas att
för kvinnorna och 8OECD-kalkylen låg avkastningen på 5 procent

för jfr. 1998:51.SOUmännenprocent
har kunnat genomföra någradenna OECD-studie inteiTrots att man

be-det gäller den avkastningenberäkningar för svensk del privatnär
framstegefter innebär den dock viktigaräknad inkomsterna skattpå

samhällsekonomiska kalkylen ingårstudier. denjämfört med tidigare I
varitarbetsgivaravgifter vilket alltidbruttolönen inklusive inte annars

skillnaderskillnad från tidigare beaktattillfallet. harDessutom man
arbetslöshet.arbetskraftsdeltagande ochutbildningsgrupper imellan

faktor det internationella sammanhangetockså iStudiestödet är en ny
be-det naturligtvisstudiestödet går inteinkluderats. Utan attsom nu

statsfinansiella avkastningen.räkna den
liksom tidigareresultaten i OECD-studien måsteTolkningen nuav
för svensk deldock viktigtmed försiktighet. Det ävenär attgöras stor

samhällsekonomisksåvälfå fram konsistenta beräkningarsnarast av
på utbildningsinvesteringar.och statsfinansiell avkastningprivatsom

tecken utbildning intesamhälleliga avkastninglågEn ärär ett att
svensksamhällsekonomiskt perspektiv. Förnågon bra investering ur

samhälleliga avkast-ihåg den lågadock kommadel måste attman
har Sve-komprimerade löneskala, vi iberoende denningen är somav

arbetsgivaravgifter inte harbruttolönen inklusivelönenrige. Om en
såindividens produktivitet kommer intetillförlitlig koppling till man

kalkyler på lö-den samhälleliga avkastningen göranära attgenom
länder och deras rela-lönenivåema i olikaneskillnader. analysEn av

läsförmåga ochförklarande faktorer såsom utbildning,tilltioner ar-
förklaradeland där dessa faktorerbetslivserfarenhet detvisar treatt

Endast variatio-löneskillnadema Sverige. 16minst procent avav var
andra länderdessa faktorer medan ikunde förklaras sommanavnema

och kom i åtminstone 30-40Kanada, Irland USABelgien, procentupp
OECD, l997c.

uttryck för vilkenstatsfinansiella avkastningenochprivataDen ger
utbildning. Skillna-respektive harindividenekonomisk statennytta av

fördelningen kost-för diskuteraemellan kan användasder dem att av
skulle så denindivid och detintäkter mellan Omnader och attstat. var

hög nivåoch ligger på såi Sverige stigitprivata avkastningen en pass
för ochochför kvinnorna minst 9minst 7 männenprocentprocentsom
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på så låg statsfinansiell nivå 4 för kvinnorna och 6procenten pass som
för kan det tyda på individernamännen kanskeprocent skulle kunnaatt

för finansieringen denta större högreett utbildningen i Sve-ansvar av
rige de för närvarandeän gör.

utbildningsgrupp,En också intressant dettaiär sammanhangsom
och löner särskilt studerat i OECD, lärarna visserligenärvars man -
inte lärarna i vuxenutbildningen och på högskolan väl påmen
gmndskole- och gymnasienivå. Som framgår tabell liggerB 2.4av
Sverige mycket lågt jämfört med andra länder då det gäller lärarlöner i
gymnasieskolan. dessaFör lärare kan i varje fall inte ännuman se
några tydliga effekter relativ löneökning i Sverige.av en

Resultat på företagsnivå

Två Översikter samband mellan utbildning, produktivitet och lönerav
på företagsnivå har producerats under året CEDEFOP, 1998a; OECD,
l998e. Tillsammans täcker de in antal studier i olika länder,ett stort
främst USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
Sverige med studie. denär Det studie Kazamakirepresenterat ären av
Ottersten m.fl. 1996 kommittén redogjorde för i tidigare del-ettsom
betänkande SOU 1996:164 tillsammans med resultaten från delen
andra svenska studier.

Det sällan dessai studier utbildningseffekterär företagiman av
kommer så långt kan beräkna avkastningen på investeringar iatt man
företagsutbildning. Till de allmänna slutsatserna hör att:

utbildning företagi har positiva effekter på produktiviteten0
utbildning företagi har effekterpositiva på de anställdas löner0
produktivitetseffekten löneeffekten dvs. avkastningenär större än0
delas mellan arbetsgivare och anställda
utbildning företagi har effekter på produktivitet och löner iäven0

företagandra det ursprungligen stod för utbildningen dvs.än som
personalutbildning upphov till överspridningseffekter till andrager
företag
urvals- och självselektionsmekanismer effekterna utbild-gör att0 av
ning företagi för dem deltar företagsutbildningi förär större änsom
dem nekas/avstår från dylik utbildning dvs. avkastningen påsom
personalutbildning inom företag kan avtagandevara
olika slags utbildning har olika effekter i olika företagtyper av
arbetsgivare och anställda kan ha andra förmotiv utbildning till-än

löneri och produktivitet klara rekryteringenväxt ocht.ex. att
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förminska riskenrespektivepersonalomsättningenminska att
jobbchanserna till intressantarearbetslöshet och öka

ochmoderniseraåtgärder förmed andrakombinationutbildning i att0
enbartofta bättre resultatarbetsorganisationeneffektivisera änger

utbildningssatsningar
kanfrån utbildningallt avstårföretagtill mångaorsaken trotsatt0

dylikanödvändig föroch uppslutningden breddligga i är attsom
full effektskasatsningar ge .

studietidtillkommit påstudiesvenska ärendaDen somensenaresom
andraliknande resultatmedbelyser1999a gjort. DenNUTEK som-

del ibetydelseföretagsutbildningensinternationella studier ettsom en-
väl till isig liggatidigare visatSverige harmodemiseringsarbete.större

jfr. 1996:164;SOUarbetsorganisationoch flexibelmodernfråga om
analysendock fördjupatharstudien NUTEKden1998:51. ISOU nya

Danmark,förför Sverigebararedovisas inteoch resultat ävenutan
flexibilitet iförkriterier harFinland. mätaoch Fem använts attNorge

ochdecentraliseratvilkenutsträckning iden ansvaretförtagen: man
tillämpararbetar iför alla,kompetensutvecklingtillämpat ar-grupp,

och arbets-företagresultatbaserade lönesystem. Deochbetsrotation
"front-kallas föralla fem kriteriernauppfyllerhög gradställen isom

dylika front-run-arbetsställena13Sverigerunners". I är procent avca
Finland.följtavseendedettahögst iSverige ligger nära avners.

hadearbetsställena i Sverigeundersöktade40Nästan procent enav
område liggerdettaanställda. Påför allakompetensutvecklingsplan

Sverige.högrenågotNorge än
personalenskapitalintensitet,företagensför ut-kontrolleratNär man

harfront-runnersdet sigvisarstorlekföretagetsbildning, attetc. en
Finland liggerochföretag. Sverigeandra Iproduktivitethögre än pro-

20företag påoch andrafront-runnersmellanduktivitetsskillnaden ca
Även här deñnie-denflexibiliteten, såsommindre företagi ärprocent.

produktivitetenbaraproduktiviteten. Inteför utanbetydelserats, av
flexibiliteten.påverkas positivtsjukfrånvaronäven av

flexiblaarbetsställenochföretagkaraktäriserar ärFaktorer somsom
dessarbetsstället,storleken påutbildningsnivå,personalensär

konkurrenstrycket iinnovationsbenägenhetochsektor-tillhörighet samt
arbetsställe,utbildningsnivå,personalens störrehögrebranschen. Ju
konkurrens-tillhör,företagetsektor störrekunskapsintensivmer

företagetinnovationsbenägetochbranschföretagetsitrycket är mer
hög-flexibelt ocharbetsställetsannolikhet ärdesto attstörreär

koncern hatillhörföretagförefallerproduktivt. Dessutom enensom
koncern.tillhörde intearbetsorganisationmodern än ensommer
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policyslutsatserstudiensEn investeringar både ibaskompe-är attav
och högskoleutbildning nödvändiga för främja utvecklingentens är att

högproduktivt näringsliv NUTEK, l999a.ettav

Sammanfattningsvis

Forskningsresultaten helt entydiga policyindikationer.inte Själv-ger
klart det ekonomiskt fördelaktigt där avkastningenär äratt att ärsatsa

betyder dock olika saker i olika länder beroende påDettastörst. ut-
inkomstfördelning ochvecklingsnivå, utbildningssystemets struktur.

mycket ska på höja befolkningens utbildningsnivåHur satsa attman
Handlar det utbildning på högre nivåer, makrostudiema anty-om som
der, eller utbildning på lägre nivåer och för utsattaom grupper, som
mikrostudiema antyder baskompetens eller spetsutbildningOm Sats-

ungdomar eller äldre På kvinnor eller Utbildningar förningar på män
offentlig sektor. Utbildning arbetsplatser skolaprivat eller på eller i

bästa långt kanske detså här viktigt brettDet är ärsvaret att att satsa
och diversifiera ständigt hålla uppsikt utvecklingenöveratt men av-av
kastningen på olika satsningar så inte slösar på olön-att man resurser

och fördelar för finansieringeninvesteringar påansvaret ettsamma
olämpligt kontrollera avkastningen kan viktigt detAttsätt. även vara av
skälet låg avkastning kan indikation på utbildningatt attvaraen en

kombineras med andra åtgärder för den ska full effekt.måste att ge
aktualiseras det fallet exempelvis varför justFrågor i iärsenaresom

utbildning så dålig avkastning och denSverige kvinnors integer om
löneskalankomprimerade svenska leder till snedvridningar attgenom

felaktigabåde ungdomar och signaler utbildningnyttange vuxna om av
studieñnansiering skulleäven generös.om vara

3.3 Sveriges läge

försök från forskningsresultatenOm i slutsatsernapreciseraett attman
jämför utbildningsläget i med andra länders och medSverige prognoser

framtonar dåarbetsmarknaden, vilken bild utbildningsbehovöver av
Låt börja med vad OECD:s utbildningsindikatorer 1998påattoss se

OECD, 1998b tillför för infonnation. indikatorer beskriverDessany
bara läget OECD-ländema inklusive nykomlingar iinte inumera

Mexiko och SydkoreaOECD Polen, Tjeckien, Ungern, ävenutansom
med har inlettrad andra länder. Tillsammans UNESCO OECD etten

Indicators världsutbild-utvecklingsarbete World Education"WEI" -
har fått följd i 1998 års versionningsindikatorer. Det ut-att avsom
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meddata, den mån det varit möjligt, tagitsbildningsindikatorema har i
Jorda-Indien, Indonesien,Brasilien, Chile, Filippinerna,för Argentina,

Thailand och lik-Ryssland, Uruguaynien, Kina, Malaysia, Paraguay,
utbildningskom-observatörsstatus i OECD:sför Israel harsomsom

mitté.

arbetskraftens utbildningBefolkningens och

arbetskraften 25-64 år ligger Sverigebefolkningen ochvi tillOm ser
utbildningsavseende år 1996:relativt högt formellti

befolkningenhögskoleutbildade ioch har 27Sverige Norge procent0
Kanada och har högrearbetskraften. Endast USAoch i29 procent

arbetskraftens del.förmed Belgienandelar tillsammans
påbefolkningen ligger Sverigehögskoleutbildning ilängreFör0

Spanien,med Storbritannien,tillsammansdelad åttondeplats
Kanada,Australien, Danmark,efterTyskland och Ungern

ochSydkorea USA.Nederländerna, Norge,
arbetskraften placeringSverigeshögskoleutbildning ilängreFör är0

delad fjortondeplats.framträdandemindre -
"saknas"detbefolkningenden delensärskilt iDet är somyngre av0

påligger Sverige25-34-åringarhögskoleutbildning. Förlängre
WEI-länder hartvåOECD-länderna ochblandartonde plats t.o.m.

Uruguay.ochParaguayhögre andelar Sverigeän
delendenhögskoleutbildningen imed längreFör naturvetare yngre0

femtonde plats blandligger Sverige på25-34 årbefolkningenav
l998f.OECD-länderna OECD,

något.förklaras ochuppgifter bör dockDessa nyanseras
det gällerutbildning. Närenbart formellförsta gäller dedetFör

densedan tidigare"läsförståelse" vimed"kompetens" mätt vet genom
till.braligger mycketsvenska befolkningendens.k. IALS-studien att
ochresultatenhaft de bästaländer har Sverigehittills testadetolvAv
be-mindre andel sinhadeskalan. Sverigegällde heladet över aven
deandel påochkompetensnivåemade lägrefolkningen på störreen

l.jfr. 1998:5andra länderna SOUdekompetensnivåemahögre än
ochför befolkningensuppräkningenUppgifterna i ovan avser

delendengällerOECD-länder.arbetskraftens del 26 Det även avyngre
jämförelseMotsvarandehögskoleutbildning.med längrebefolkningen

naturvetenskaplig inriktning intehögskoleutbildade medför äryngre
eftersomhögskoleutbildningför längremed denjämförbarhelt
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jämförelsen det falleti endast baserar sig på uppgifter för 21 OECD-
länder.

Att den svenska placeringen blir för arbetskraften försämre än
befolkningen beror det höga arbetskraftsdeltagandet iäven grupper
med kortare utbildning i jfr.Sverige tabell B 2.2. Andra länder
kommer liknande situation Sverige de med åldrandeatt en som om
befolkning ökatvingas arbetskraftsdeltagandet i med kortaregrupper
utbildning kompensera med vuxenutbildning. Sverige har detIutan att
höga arbetskraftsdeltagandet redan i utsträckning kompletteratsstor
med välutvecklad vuxenutbildning kompenserat bristandeen som
ungdomsutbildning. Eftersom vuxenutbildningen fulltinte registrerasut
i befolkningens utbildning leder det till underskattning i Sverigeen av
utbildningen både för befolkningens och framför allt förmen
arbetskraftens del.

komplement beträffandeSom arbetskraften kan NUTEKnämnas att
har beräkninggjort sektorsvis andelen med lång högskole-en av
utbildning i Sverige jämfört med åtta OECD-länder Australien,
Danmark, Finland, Kanada,Japan, Storbritannien, Tyskland och USA.
Det visar sig då andelen med längre högskoleutbildning i Sverige iatt
början på 1990-talet låg på 13 och på omkring 19 iprocent procentca
de åtta allaOECD-ländema. I sektorer "fattades" det högskoleutbildade
i Sverige och särskilt så sektorerna:i el, och värme samtgruvor; gas
vård, och utbildning se tabell i bilaga 2.B 2.5omsorg

skulleOm Sverige ha haft andel med långsamma
högskoleutbildning de åtta OECD-ländema behållit sinsom men
aktuella sektorsfördelning skulle andelen med lång högskoleutbildning

ekonomin behövai totalt komma i ungefär i22 Dettasett procent.upp
stället för de har13 en skillnad på 9 procentenheter. Attprocent
jämföra med de åtta OECD-ländemas nuvarande nivå på På19 procent.
motsvarande Sverige skulle ha haft andelsätt om samma
högskoleutbildade de åtta OECD-ländema behållit sinsom men
aktuella sektorsfördelning skulle andelen högskoleutbildade i ekonomin
totalt behöva komma i 42 i stället för Sverigessett procentupp ca
nuvarande 24 en skillnad på 18 procentenheter. jämföraAttprocent
med de åtta OECD-ländemas nuvarande 39 dessa siffrorAvprocent.
kan dra följ ande slutsatser:man

harvi i Sverige något kunskapsintensiv inriktning på våratt0 en mer
ekonomi vad de aktuella OECD-ländema harän

saknarvi väldigt många högskoleutbildade vi ska kommaatt0 om
på de aktuella OECD-ländemas nivå. förhållande tillIupp

arbetskraften betyder 9 320 individer och000 18procent procent
640 000 individer.
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Deltagande utbildning olika åldersklasseri i

För få uppfattning studiedeltagandet kan detatt närmareen om vara
intressant också analysera det årsklassvis. visar dåDet sig tillatt att upp

års ålder studiedeltagande relativt lågt i Sverige. åldersklas-är Isex
det mycket7-18 högt, i åldersklassema relativt19-22 lågt förärsema

sedan stiga och i åldern 30 år och därutöver bland de allraatt vara
högsta. Då dock på "vuxenutbildning" OECD,är översnarastman
l998b; 19980. tiden deI går internationella jämförelsema fram till år
1996 vilket betyder den högskoleexpansion haftvi i Sverige påatt
1990-talet inte märkbaranågra resultat åldersklassemai år19-22avsatt
jämfört med andra OECD-länder.

Ett perspektiv på hur mycket "vuxenutbildning" har denvi ipass
svenska högskolan också svensk studie klassificerade deges av en som
högskolestuderande i "traditionella" respektive "icke traditionella" stu-
derande. den undersökningen framgår höstenAv 1995 utgjorde deatt
"traditionella" ungdomsstuderande studerade på heltid, utansom-

avbrott och eller mindre direkt anslutningi till avslutadstörre mer
gymnasieskola totalt 53 och de "icke traditionella"sett procent-
vuxenstuderande de studerande47 vid högskolan Brandell,procent av
1998.

Ungdomars allt förbättrade möjligheter elleri Sverigetrots att mer
mindre direkt vidare till högskolan illustreras uppföljningsun-av en
dersökning, demSCB gjort. Den visar 1988 avslutadeattsom av som
grundskolan hade 82 gått igenom gymnasieskolan fram till årprocent

och procentenhet1992 ytterligare lägger till perioden 1993-en om man
till1994. år 1995 hade 23 ungdomarna gått frånFram överprocent av

gymnasieskolan högskolantill SCB, 1996a. högskolans delFör är
detta kraftig ökning jämfört med föregående elevpanel följdesen som

motsvarande efter avslutadpå grundskola 1983 16sätt procentupp
Även"direktövergång" till högskolan. från grundskolanövergången

till gymnasieskolan ökade något mellan de två elevpanelerna, från 78
till 82 procent.

Efter gymnasieskolan/grundskolan gick sammanlagt 1621 procent
från gymnasielinjer och dem påbörjat5 inteprocent procent av som

eller avbrutit studier gymnasieskolan till kommunal vuxenutbildning.i
Till högskolan via kommunal vuxenutbildning kom en ök-7 procent
ning med procentenhet frånövergången gymnasie-trots atten
skola/giundskola till kommunal vuxenutbildning minskade tvåmed
procentenheter mellan de båda elevpanelema.

underlätta tillFör övergång arbetsmarknaden ochatt
vidareutbildning för ungdomar pekar OECD 19980 på tre
utvecklingslinjer:
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lärlingssystem i stil med det tyska0
dubbel kvalificering i gymnasieskolan- både för högskolan och för0
arbetslivet
ungdomsgaranti heltäckande och samordnade utbildnings- och0 -
praktikerbjudanden både före och efter det ungdomarna lämnar
skolan såsom den tillämpas i Norden.-

Både lärlings- och garantivarianten bedöms ha mycket talar för sigsom
eftersom de båda bred för samhällets förger en ram engagemang ung-
domarna OECD, 1998. Lärlingssystemet lägger börda påstörreen
arbetsgivarna och det nordiska garantisystemet på kommunerna. Båda
kan förhindra förtida studieavbrott i gymnasieskolan Durand-Drouhin
mfl., 1998.

Sverige har förutomI vi ungdomsgarantin börjat utvecklaäven
utbildningssystemet de bådai övriga avseendena. Den nya
gymnasieskolan alla går igenom utbildningen grundläggandeger som
behörighet till högre studier. förInom det individuellaramen

det möjligt få lärlingsutbildning. Sedan bedrivsär 1997programmet att
försöksverksamhet med lärlingsutbildning inom gymnasieskolan.en ny
Meningen med den försöksverksamheten den ska stadgaär att ge mer

lärlingsverksamheten och kunna leda fram till permanentanya,
utbildningar. lärlingsutbildningamaDe ska kämämneskunska-nya ge

och grundläggande behörighet för högre studier. studerande skaDeper
kombinera studier i kärnämnen med praktiska studier på olikaute
arbetsplatser inte anställda under de arbetsplatsförlagdamen vara
perioderna.

Vuxenutbildning

Bakgnindsvariablerna i IALS-studien har OECD-sekretariatet bear-av
betats ytterligare för belysa deltagande inärmareatt vuxenut-vuxnas
bildning. elva länder,För inklusive Sverige, kan jämföra deltagandetvi
i vuxenutbildning efter kön och ålder, för arbetslösa och anställda, efter
utbildningsbakgrund, läsförmåga och inkomst. Uppgifterna frånär
1994-1995 och handlar befolkningen berör för25-64 årom men
svensk del enbart deltagandet inte tiden i utbildning 1998b.OECD,
Sverige har genomgående mycket högt deltagande med de härett an-
vända kategoriindelningama. Totalt ligger deltagandet isett vuxenut-
bildning på 54 i följtSverige Zeeland medNya 46procent närmast av

Storbritannien med Schweiz45 och USA med 42procent, procent, pro-
Kanada med Australien37 och Nederländerna medcent, procent samt
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ligger Polen Belgien och Irland med respek-36 14Lägstprocent. samt
vardera.tive 22 procent

olika kategorierdockIntressant är mönstret över äratt se om
länderna. dådetsamma i de andra Man kani Sverige notera att:som

få länder tillsammans med Irlandför kön Sverige deär ett0 av - -
bland blandhar högre deltagande kvinnor I Sverigeän män.ettsom

äldre kvinnor Irland främst bland någotfrämst bland något i yngre
kvinnor.

tyngdpunkt deltagandeför det land har sin i iålder Sverigeär0 som
ochförlagd till åldersgruppema 45-54 årvuxenutbildning 35-44

andra länderna.till åldersgruppen år i de25-34än somsnarare
utsträckning de arbetslösaalla länder deltar de anställda ii änstörre0

fall kvinnorna iEnda undantaget i dettai vuxenutbildning. är
Nederländerna.

alla ländernavuxenutbildning med få undantag ideltagandet i stiger0
alla dessautbildningsbakgrund, "läsförmåga" och inkomst. Imed

den relativtdock Sverige det land haravseenden settär som
respektive variabel.fördelningenj mätt överämnaste

fall land ligger högreför utbildningsnivå finns det i änett ett som0
Storbri-vuxenutbildning och detvad gäller deltagande iSverige är

med längre högskoleutbildningdär både kvinnor ochtannien män
motsvarigheter.deltagande sina svenskahar högre änett

mindreliknande inteför "läsfönnåga" kan på änsätt notera att0 man
den högsta nivånfall ligger högre Sverige påländer i vissa äntre av

Zeeland, Storbritannien och USA.och detläsförmåga Nyaär

medkompletteraVad gäller läsförmåga kan det intressant att envara
fann denNUTEK-studie l999b. denuppgift från I trotsatt attmanen

kompetens med IALS-måttsvenska arbetskraften hade mättstörreen
använda kom-anställda möjligheter sinfick de svenskainte större att

andra ländernavidareutveckla anställda i dearbetet och sigi änpetens
IALS-data.ingick bearbetningi NUTEK:s avsom

konstaterade kompenseraskommittén i SOU 1998:51Som
därefter formellarbetslivserfarenhet,främstlönemässigt i Sverige

kompetens/läsförståelse.tredje hand Sammautbildningsnivå och i
Nederländerna.återfinns imönster

arbetslivs-fonnell utbildningrangordningenvanligasteDen är:
för Belgien,kompetens/läsförståelse. gällererfarenhet och Den

harTyskland. och StorbritannienPolen, Schweiz och USAKanada,
ochkompetens/läsförståelseformell utbildning,rangordningen:

kompetens/läsförståelsekommerarbetslivserfarenhet. Endast i Irland
arbetslivserfarenhet 1997.och OECD,först följt utbildningav
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Scenarier

Låt avsluta med scenarier belyser vilka kravett kanoss par som som
komma ställas på arbetskraften i Sverige framtiden.att i harNUTEK
utarbetat två scenarier huvudaltemativ och snabbtillväxtalter-ett ett-
nativ för näringslivet exklusive offentlig sektor år 2010 NUTEK,-
l999b. huvudaltemativetI världsmarknaden utveckla sig i enlig-antas
het med långsiktiga trender, dvs. med 5,5 år,växa procentmer per me-
dan den i snabbtillväxtaltemativet fortsätta öka under deantas som se-

åren, dvs. med 6,5 år. I snabbtillväxtaltemativetnaste procent antasper
dessutom få arbetskraftsutbud istörre Sverige ochett snabbareman en

investerings- och teknikutveckling i huvudaltemativet. BNPän växer
med 2,6 huvudaltemativetår i och 3,1procent i snabbtill-procentper
växtaltemativet.

Arbetslösheten andelen arbetslösa och i arbetsmarknadspoli-öppet
tiska åtgärder andel arbetskraften reduceras det förstai alter-som av
nativet från 14 år 1995 till 9 år 2010 och i det andraprocent procent
alternativet till 5 procent.

Båda alternativen innebär i förskjutning produktionenstort en av
från kapital- och arbetsintensiva sektorer till kunskapsintensiva sektorer

kunskapsintensiv industri och kunskapsintensiva tjänster. Till detta-
kommer de arbetsintensiva tjänsterna ökar omfattning.även iatt I ut-
bildningstermer förutses fortsatt minskning efterfrågani påen personer
med enbart grundskoleutbildning från 30 år 1995 till 18procent pro-

år huvudaltemativet2010 i medan efterfrågancent i ökar närstort sett
det gäller alla andra Särskilt gäller det tekniker, framföralltgrupper.

Ävenhögskoleingenjörer, och IT-utbildade. ekonomer och ochjurister
med kort högskoleutbildning efterfrågas i utsträckningstörrepersoner

tidigare. Andelen medän längre högskoleutbildning förväntas stiga i
näringslivet från omkring år 1995 till ungefär7 12 årprocent procent
2010.

Lägger till den offentliga sektorn framträder tydligtävenman en
ökad efterfrågan på välutbildad personal undervisning,inom vård och

framtideni Arbetsmarknadsstyrelsen, 19980.omsorg

Sammanfattningsvis

Generell kompetensnivån och den formellaär utbildningsnivån,sett
med internationella mått, hög i denmätt svenska befolkningen. Till

svaghetema hör den längre högskoleutbildningen särskilt i den yngre
delen befolkningen och arbetskraften.iav
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ål-studiedeltagande relativt lågt i Sverige. Iåldertill årsUpp ärsex
relativtåldersklassema 19-22mycket högt, idetdersklassema 7-18 är

bland deoch äldreför dem 30 årochlågt för sedan stiga äratt varasom
allra högsta.

mycket högt i Sverigevuxenutbildning inte baraDeltagandet i är
länder.jämfört med andrafördelatockså mycket jämntutan

medarbetsmarknadens efterfrågan påframtiden förväntasI personer
medanminska Sverigefortsätta igmndskoleutbildningenbart att att

alla andra Sär-det gällerökaefterfrågan i närstort settantas grupper.
IT-utbildadeochhögskoleingenjörertekniker,skilt gäller det ävenmen

Andelenhögskoleutbildning.med kortochjuristerekonomer, personer
frånnäringslivetförväntas stiga ihögskoleutbildninglängremed om-

Till detta kom-ungefär år 2010.till 12år 1995kring 7 procentprocent
ochpersonal för vård,välutbildadbehovförväntadett omsorgavmer

undervisning.

diskussionochSammanfattning3.4

Sammanfattning3.4. 1

kun-global tillväxt iallmänt skisseratsutveckling ärDen enensom
utveck-konkurrensekonomi.nätverksbaserad Denskaps- och typen av

gällerinför utmaningar. Detpolitikennationellaställer denling nya
såvälattraktiv förlandetskapa miljö inomdels är storaatt somsomen

växande inrikespo-tilltendenserdels hanterakunskapsföretagsmå att
påklyftor, polariseringväxanderegionaltlitiska spänningar -

båda dessaarbetslivet.trygghet Iminskad iarbetsmarknaden och per-
viktig roll.utbildningspolitiken spelaförväntasspektiv en

omläggningdiskuterahar börjatländerMånga aven
harlärande. Sverigelivslångtpolitik förtillutbildningspolitiken en

skillnad från mångaoch kan tillavseendelångt i dettakommit relativt
välutveckladtidigaresedanvidare påländer byggaandra en

vuxenutbildning.

Kompetensnivån Sverigei

hög iformella utbildningenoch denkompetensnivånGenerellt ärsett
befolkningen.den svenska

ilågt Sverigestudiedeltagande relativt iårs åldertillUpp är mensex
år19-22åldersklassemadet mycket högt. Iåråldersklassema 7-18 är
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det relativt lågt för sedan och åldern år ochigen stiga i 30är att
därutöver bland de allra högsta.vara

förOECD-perspektiv har Sverige bedömts mycketI göra attett
förunderlätta övergången till arbetsmarknad och vidareutbildning

ungdomar. ungdomsgaranti innehåller utbildnings- ochVi har en som
efter lämnat skolan.praktikerbjudanden både före och det ungdomarna

introducerat dubbel kvalificering i gymnasieskolan och vi harVi har
lärlingssystem. direktöver-börjat utveckla Däremot ärtypernya av

gången till högskolan relativt låg.
Deltagandet vuxenutbildning inte bara mycket högt i Sverigei är

fördelat jämfört med länder. gällerockså mycket jämnt andra Detutan
efter utbild-exempelvis mellan kvinnor och åldersgrupper,män, över

enstaka fall liggerningsbakgmnd, "läsfönnåga" och inkomst. någraI
exempelvis individerdock länder högre Sverige. gällervissa Detän

läsför-högskoleutbildning Storbritannien och med högstamed längre i
Zeeland, Storbritannien ochmåga i USA.Nya

på utbildningsinvesteringarEkonomisk avkastning

såväl svenska, avkast-studier, internationella visarMånga attsom
låg jämfört med andrautbildningsinvesteringar i Sverigeningen på är

högskoleutbildningar och för kvinnor.länder, särskilt för längre För
sektorer ochdet dock mycket viktigt skilja på olikasvensk del är att

högre offentligutbildningsinriktningar. Avkastningen i privat iär än
hyfsad för exempelvis ingenjörer,internationellt riktigtsektor och sett

sektor.och jurister i privatekonomer
socialt har ofta högUtbildning på gettutsattasatsas av-gruppersom

särskilt betjäntaTill de i Sverige varitkastning. grupper, somsvagare
hör bl.a. invandrare, kortut-exempelvis arbetsmarknadsutbildning,av

funktionshindrade.bildade och
utbildningsinvesteringar pålönsamhetensutvecklingen förHur

lite osäkert.de åren har varitindividnivå i Sverige senastesett ut
utbildningsinvesteringar undersjönk avkastningen påUppenbarligen

stabilisera sig tillsoch 1980-talen började sedan1970-1960-, men
antagligen föll.kom början på 1990-talet då densysselsättningskrisen i
utbildningsin-tyder på avkastningen påfinns dock teckenDet attsom

1990.och i alla fall ligger högre 1995sedennera stigitvesteringar än
ochförframför allt för privat sektor ochgällerDetta naturvetare

och längre högskoleutbildningbåde med kortaretekniker ävenmen
forskarutbildade.för

avkastning pådet gäller svenskuppdateringenDen närsenaste
internationellt perspektiv längreutbildningsinvesteringar i avser
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högskoleutbildningar "samhälleliga"1995. Den avkastningen i Sverige
ligger mycket lågt för kvinnor och på förgenomsnittlig nivå män.mer
Även frågai "statsfinansiell" avkastning ligger Sverige lågt, t.o.m.om
lägst bland länderde sju jämförs och det förbåde kvinnor ochsom

avkastningenDen "privata" kunde dataproblem be-intemän. p.g.a.
räknas den aktuella studieni avkastning på förminst 7 procentmen en
kvinnor och förminst 9 impliceras.mänprocent

svensk del bör tilläggasFör den låga samhälleliga avkastningenatt
bl.a. förklaras den komprimerade löneskalan löneni Sverige. Omav
bruttolön inklusive arbetsgivaravgifter inte kopplad till individensär
produktivitet kommer inte så den samhälleliga avkastningennäraman

kalkyler på löneskillnader mellan utbildningsgrupper.göraattgenom
den samhälleliga avkastningen förAtt låg kvinnor i Sverige kanär sna-
bero problem arbetsmarknadenpå på på kvinnors förmågaän attrare

tillgodogöra utbildning.sig

Arbetsmarknadens behov kompetensav

Sverige har många företag och arbetsställen med modern arbetsor-en
ganisation. nordisk jämförelse visade deI sig 40nästan procenten av
undersökta arbetsställena ha kompetensutvecklingsplan föri Sverige en
samtliga anställda och arbetsställena front-13 s.k.procentca av var

dvs. de kunde klassificeras moderna och flexibla organi-runners, som
dessa områden låg eftersationer. På Sverige högst Norgenäst re-

spektive högst nära följt Finland den nordiska jämförelsen.i I Sve-av
produktivitetsskillnaden front-runners och andrarige låg mellan s.k.

företag på Till de faktorer karaktäriserar företag och20 procent.ca som
arbetsställen flexibla hör personalen har hög utbildnings-är attsom en
nivå.

har kunskapsintensivSverige något inriktning på sinen mer
ekonomi vad de jämförda OECD-länder har. skulleOm vi haän samma
andel högskoleutbildade de aktuella OECD-ländemaåtta isom
respektive bransch skulle vi behöva 640 fler individer med000
högskoleutbildning hälften med lång högskoleutbildning.varav

den svenska arbetskraften hadeTrots kompetensstörre mättatt en
med IALS-mått studie svenska anställda fickvisar inte störreatten
möjligheter använda kompetens arbetet och vidareutvecklasin i sigatt

anställda andra länder.iän
Enligt internationell jämförelse kompenseras lönemässigt främsten

arbetslivserfarenhet därefter formell utbildningsnivå försti Sverige, och
tredje hand kompetens. vanligastei rangordningen i andra länderDen

formell utbildning, arbetslivserfarenhet och kompetens. USA ochär:
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Storbritannien har rangordningen: formell utbildning, kompetens och
arbetslivserfarenhet.

ramtidsperspektiF v

framtiden förväntas arbetsmarknadens efterfrågan på medI personer
grundskoleutbildning fortsätta medan efter-enbart minska i Sverigeatt

frågan öka det gäller alla andra utbildningsgrupper.i närantas stort sett
tekniker, högskoleingenjörer och IT-utbildadeSärskilt handlar det om

ekonomer, jurister och med kort högskoleutbild-även personermen
frånAndelen högskoleutbildade i näringslivet förväntas stiganing. om-

ungefär tillkring till år7 år 1995 12 2010. Läggerprocentprocent man
efterfråganden offentliga sektorn framträder tydligt ökad påäven en

framtiden.välutbildad personal undervisning, vård och iinom omsorg

Diskussion3.4.2

entydigaForskningsresultat och utbildningsindikatorer inte någrager
Ändå detfrågor vad bör utbildningspolitiskt.på göras ärsvar om som

internationellafortsättningsvis följa dennaturligtvis viktigt ävenatt
forskningsfronten. detoch landvinningarna på Ihändelseutvecklingen

förhoppningsvis också utvärderingenavseendet kommer avsenare
viktiga bidrag framöver.Kunskapslyftet att ge

fördelaktigt där avkast-det ekonomisktSjälvklart är är att satsaatt
beroendedock olika saker olika länderbetyder iningen Dettaär störst.

mycket skautbildningssystemets struktur.utvecklingsnivå och Hurpå
detutbildningsnivå Handlarhöja befolkningenspåsatsa att omman

el-baskompetensutbildning högre nivåer eller på lägre nivåer Ompå
eller äldre På kvinnorungdomarler spetsutbildning Satsningar på

sektor Utbildning påför eller offentligeller Utbildningar privatmän
arbetsplatser eller i skola

föreliggandeinternationella utvecklingen,bakgrund denMot av
till andra länder kanoch läge i förhållandeforskningsresultat Sveriges

befogat följ ande diskussioner:det dock att ta uppvara

socialtkvalitativt, påinte minstAtt utsattasatsa grupper-0 mer,
och kortutbildade.invandrare, funktionshindradebarn,

motiverade.områdenpå dessasamhällsekonomiskt verkar satsningar
demokratiskt och rättvise-grad berättigadeockså i högstaDe ettär ur

perspektiv.
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kommitténAtt, påpekade i sitt första delbetänkande SOUsom
1996: 27, fortfarande vissa ungdomar lämnar grundskolan utan
fullständig grundskolekompetens misslyckande för skolan ochär ett
helt oacceptabelt. Korrigerande åtgärder måste förinsättas att
intentionerna god utbildning för alla elever både i grund- ochom en
gymnasieskolan ska förverkligas. På detta område behövs förenaden
kraftansträngning på nationell och kommunal nivå.

liknandeAv skäl det viktigt få tillgång tillär ävenatt vuxna
utbildning på grundskole- och gymnasienivå.

öka ungdomarnas direktövergång tillAtt högskolan till såväl kor-0
längre högskoleutbildningar eller vidareutbildning.tare som annan

På detta område ligger lågt jämförtvi i Sverige med andra länder, sär-
skilt det gäller längre högskoleutbildningar. förutsättning förEnnär att

ökat deltagande ungdomar i eftergymnasial utbildning skaett ettav ge
positivt ekonomiskt resultat naturligtvis högre utbildning verkli-är att

visar sig lönsam. finns del teckenDet tyder på det:gen vara en som
lägre arbetslöshet och stigande relativa löner för högutbildade.

bättre utnyttja kompetensen arbetslivet, ökaAtt i möjlig-att0 vuxnas
heter delta i det livslånga lärandet inklusive utbildningi påatt
högskolenivå och vidareutbildning.i annan

arbetskraftensVi har bredd i kompetens i Sverige borde kunnaen som
bättre.utnyttjas

behövs både fortsatta baskompetens jfr. förstaDet investeringar i
punkten ovan, spetsutbildning och högskoleutbildning, kortaresåväl

längre med motivering i andra punkten ovan för attsammasom som
främja högproduktivtutvecklingen näringsliv. internationellIettav en
jämförelse fattas det högutbildade den svenskamånga i ekonomin. En
förutsättning för fler individer med bättre utbildning arbetslivet skaiatt

ekonomiska effekter kompetensen verkligen kommerpositiva är attge
till användning.

bygga högskolan ytterligare.Att ut0

både flerOm och ska kunna studera på högskolan måsteunga vuxna
den byggas följdblir ovanstående punkter.Detut. en av

Att diskutera hur finansieringen satsningama ska fördelas.0 av
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denOm samhälleliga avkastningen ligger på nivå motiveraren som
utbildningssatsningar den statsfinansiella avkastningen lägre änärmen
den samhälleliga och den högre,privat kan detta tecken påtas ettsom

kostnadsfördelningen borde kunna förskjutas från till indivi-att staten
dema/arbetsgivama. punkt behövsPå denna faktaunderlag viänmer
har idag det kan viktigt ändå påbörja den principiella dis-attmen vara
kussionen ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare, fackfö-staten,om

och förreningar individer ungdomar och för anställda,vuxna, ar--
betslösa och utanför arbetslqaften.personer

fördiskutera vad kan kvinnor ska få bättre ekono-Att göras att0 som
misk utdelning på sina utbildningsinvesteringar.

bakom denna punkt kvinnorHypotesen i Sverige precis iär att som
andra OECD-länder borde kunna få likaåtminstone hög avkastning på

utbildningsinvesteringarsina männen.som
viktiga förutsättningar tillkommer för de antyddaTre att ovan

satsningarna och diskussionerna ska kunna leda till bra resultat.
det första måste individerna och företagen kunna bygga sinaFör ut-

bildningsval välunderbyggt informationsmaterial. Informationpå ett
och lättillgänglig för där befinnervägledning måste individerna devara

individuella studieplaner. delssig och kunna i handlarDetomsättas om
infonnation utbildningar och utbildningsanordnare och kvalitetenom

individuellthos dessa, dels vägledning det gäller hitta dennär attom
tillfredsställande utvecklingsvägen givet intressen ochmest egna ar-

betsmarknadens krav.
alla utbildningar och utbildningsanordnaredet andra måsteFör

utbildningsan-kvalitetssäkras. för kvalitetssäkringUtan ett system av
fram kvalitetsutveckling och mekanismerordnare det svårtär att en

ämförbarhet utbildningsutbudet.igaranterarjsom
naturligtvis också viktigt kommerdet tredje det satsningarFör är att

ef-fler kvalificerade jobb, ökarigång leder till det skapasattsom som
arbetskraft och existerande kom-terfrågan på välutbildad gör attsom

bättre tillpetens tas vara.
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Översikt4 den kvantitativaav

utvecklingen utbildningav av

i Sverigevuxna

första åren med Kunskapslyftet harDe inneburit förändringarstora
vuxenutbildningsområdet,inom inte minst kvantitativ synvinkel.ur en

har dessutom del förändringarDet skett deinom regelområdenen som
aktuella för denna satsning. Inledningsvis därför kort redovis-är ges en

ning de viktigaste regelförändringama både vad gäller de olika stu-av
diestöden och vad gäller statsbidragstilldelningen till kommunerna för
Kunskapslyftet. följerVidare översiktlig bild volymföränd-deen av

skett hela vuxenutbildningsområdetringar på respektive inom densom
kommunala vuxenutbildningen. Därefter studeras Kunskapslyftet uti-
från deltagarnasprioriterade målgrupper, studieñnansiering och med
avseende på olika utbildningsanordnare. Avslutningsvis kortgörs en

uppföljningredogörelse för rörande det hänt den första kullenen som
Kunskapslyftet efterdeltagare i år.ett

Uppdateringar4.1 regler förav vuxen-

studiestöd statsbidragoch till

Kunskapslyftet

viktigaste regelförändringama4.1.1 vad gällerDe
vuxenstudiestöd

studiefinansieringsformerDe aktuella vuxenutbildningeninomärsom
Särskilt utbildningsbidrag, SärskiltUBS; vuxenstudiestöd, SVUX;är

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, SVUXA och studiemedel. För
kunna få krävsUBS minst 25 år och högst år.55 Dess-att äratt man

ska berättigad a-kasseersättningtill och antingenutom man vara vara
arbetslös eller arbetstagare där arbetsgivaren i stället anställer lång-en
tidsarbetslös. förstaSVUX vänder sig i hand till vuxenstuderande med
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relativt kort tidigare utbildning och består bidragsdel och låne-av en en
vuxenstudiestöd liknardel. i mycket SVUX,SVUXA är ett som men

för och endast kan sökas arbetslösa.speciellt Förär när-avsettsom av
detaljer angående och andra studiestöd hänvisas tillUBS Kun-mare

delbetänkande 1998:51.skapslyftskommitténs tidigare SOU
ursprungliga reglerna lämnades Särskilt utbildningsbidragEnligt de

juliför högst dagar för heltidsstudier. Från och med 1998 kan360 l
förlängas till högst heltidsdagar högst heltidsmåna-denna tid 600 20

för arbetslös. arbetslös räknas både dender den Somärsom som var
och den arbetstagare med Särskiltarbetslös från början varit ut-som

arbetslös ansökan förlängd tid skabildningsbidrag, blivit närmen om
göras.

studerar på deltid har möjlig tid med förlängtsden UBSFör som
deltidsdagar räknas till vad de i hel-antaletatt motsvarargenom om

haft för halvtidsstudier under dagartidsdagar. UBS 100Den som anses
de möjliga respektive da-dänned ha förbrukat dagar 360 60050 av

garna.
arbetslösa gäller längst till och medFörlängningen stödet förav

innebär endast de påbörjade sinaden 1999.30 Dettajuni att stu-som
har möjlighet utnyttja alla dagar dedier under hösttenninen 1997 att av

möjliga med Särskilt utbildningsbidrag.600
också genomförts del förändringar avseende vilkenharDet ut-en

Särskilt utbild-bildningsbakgrund och vilka studier berättigar tillsom
gymnasial utbildning kanningsbidrag. Arbetslösa har treårigensom

uppenbarligen saknar betyg/kunskaper i käm-beviljas bidraget deom
beaktas därvidlag inte. kurser påAndra Dessutom ärämnen. ämnen

berättigat till den kommunalafolkhögskola skulle ha UBS inomsom
folkhögskoleutbildning.vuxenutbildningen stödberättigade även som
utbildningsbidrag förförsta hand Särskilt ori-Vid urval prioriteras i

hand beviljasoch för studier på grundskolenivå. andraenteringskurser I
för gymnasienivå. Tidigare fanns urvalsgrupper inomstöd studier på tre

yrkeskurser ochden gymnasiala nivån där kombinationen vissa
före studier med enbart yrkeskurser.kärnämnen prioriterades Numera

prioriterad kurskombination för gymnasienivån.finns det ingen sådan I
förehar färre antal terminer tidigare utbildningurvalet går den iettsom

Vid likartad utbildningsnivå och likartadden har fler tenniner. ut-som
arbetslösa längre tid förebildningsbakgrund prioriteras de varitsom en

tid.dem arbetslösa kortarevaritsom en
genomförts detgäller har förändring idet SVUXANär större atten

erhållas understudiestöd också har förlängts. kan två årdetta Det nu
och denna förändring gäller tidsbe-för studier på gymnasial nivå, utan

gränsning.
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statsbidrag tillför fördelningRegler4.1.2 av

Kunskapslyftet

följaför leda ochsedan juli 1998skolverk har 1Statens ansvaret att
frånfördela statsbidragbland innebärKunskapslyftet, vilket attannat

till rikets kommunerfördelning statsbidragoch med 1999. Denna av
stöd till1998:276 statligtFörordningen SFSmed stöd sår-sker omav

reglerings-för Regeringen har iutbildningskilda satsningar på vuxna.
medel förSkolverketföreskrifter och tilldelatmeddelatbrevet 98-12-17

budgetpropositionenvuxenutbildningssatsningen. Enligtden särskilda
årsstudieplatser inommedel för 150regeringen 101för beräknar1999

med hänsynUtbildningsplatserna fördelasvuxenutbildning.gymnasial
statsbidragetochutbildningsnivå i varje kommunochtill arbetslöshet

utbildninginriktningen denomfattningen ochutifrånberäknas somav
pla-utvecklingsinsatserockså till degenomföras.ska Hänsyn tas som

för år 1999.neras
ambitionerKunskapslyftet kommunernasInför starten varav

för-önskemål ochtillgodosåg kommunernasRegeringenmycket höga.
utbildningsvolymårsstudieplatser. Densammanlagt 104 O00delade

mindre på års-för alltså någothar fördelat 1999Skolverket ärnusom
18-måna-den inledandefördelade underbasis den regeringenän som

genomföramöjlighetfick dåantal kommunerdersperioden. Ett att en
deras andelmotiveradesvadutbildningsvolym änstörre av ar-avsom

utbildningsnivå.ochbetslöshet
000omfattade totalt 120föransökningar 1999Kommunernas ca

tilldel-lägrefick därför någotkommunerårsstudieplatser. Många en
vad de önskat.utbildningsplatserning änav

självakommunernaKunskapslyftet skastödet tillfå delFör att av
påvuxenutbildningomfattninglikafinansierafortsätta storatt aven

Kunskapslyftet.förede bedrevgymnasienivå, som
24 500medelslutliga beräkningenhar vid denSkolverket avsattav

och ori-kurserkategori allmännahelårsstudieplats i kurser Akr för en
kategorikurser Yför helårsstudieplats ioch krenteringskurser 38 500

haryrkeskursertidigarekurseryrkeskurser. Vissa angavs somsom
kurser ochallmännakategorisering.fått ändrad De ex-somanges nu

och Redovisning.Företagsekonomi Aempel sådana kurserpå är

gällerstatsbidragetvillkor förSom att

genomföranordnar ochunder år 1999kommunen sammantaget
uppgåromfattning minstdenvuxenutbildning igymnasial som

kurser ifördelning påverksamhetspoäng, meddetill summan av
till Skol-bilaganirespektive i kategori Y,kategori A som anges
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verkets beslut: Kunskapslyftet 1999 Volymkrav och statsbidrag
kommun, och de verksamhetspoäng ska genomföras iper som

den Skolverket fastställda basorganisationen.av
Om kommun under förstadet halvåret inte beräknasen

genomföra hälftenminst denna verksamhet får Skolverketav
enligt ovannämnda förordning 30 omfördela§ utnyttjade
medel till kommuner har genomfört verksamhetstörre änsom en
den för vilket stödet lämnats.
kommunen i övrigt genomför insatser för utveckling vuxenut-av
bildningen och för infomiation, rekrytering, vägledning eller
andra kvalitetshöjande insatser beskrivits kommunensisom an-
sökan statsbidrag för Kunskapslyftet år 1999.om
kommunen medverkar i den särskilda rapportering skesom avses
i maj och november och1999 i övrigt deltar uppföljningi och
utvärdering verksamheten.av

de fall statsbidrag tilldelasI två eller flera kommuner gemensamt avser
volymkravet kommunernas verksamhet. möjligtDet ärgemensamma
för kommun omfördela medel mellan kursanslagen kategori Aatten
och kategori användaY kvoten mellan statsbidraget förattgenom
verksamheten i kategori och kategoriA Vid omfördelning frånY. kate-
gori till kategori kvotenA Y 0,64 och från kategori till kategoriY Aär
1,57.

Vad gäller den grundläggande vuxenutbildningen gäller fortfarande
Skolverket, enligt regleringsbrevet, har fördela 000 platser.5 Denatt att

kommunlista visar turordningen fördelningvid stöd justerassom av
fortlöpande utifrån aktuell statistik. Härvidlag hänsyn till blandtar man

antal arbetslösa, antal invandrare och den allmännaannat
utbildningsnivån i kommunen. fåFör tillgång till statsbidrag föratt
grundläggande vuxenutbildning kommunernamåste liksom tidigare
först med medel utöka den ordinarie verksamheten med 10egna
procent.
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Volymförändringar inom4.2

vuxenutbildningsornrådet

totala vuxenutbildningsvolymen 1995-4.2.1 Den
1998

har varitutbildningsutbud under de årenDet mött senastesom vuxna
tabellmycket varierande. 4.1omfattande och l sammantagenges en

utbild-storleksordningarna uppdelat på olikaungefärligabild deav
skildaUppgifterna i tabellen grundar sig påningskategorier. sätt att
nedanståendeoch de har därför omräknats enligtdefiniera helårsplatser

jämförelse möjlig. Folkhög-överhuvudtagetbeskrivning för göraatt en
deltagarveckor i sinutbildningsvolym i antalskolornas mäts tursom

betrak-årsstudieplatsef. kommunal vuxenutbildningtill Föromräknas
helårsplats. gymnasiepoänggymnasiepoäng De756tas somsom en

och Sñzs elevtimmar har påskola förinläses på Statens sammavuxna
helårsplatser räk-och högskolornatill På universitetenomräknassätt

högskolepoäng arbetsmark-utifrån antalhelårsstudenter Inomnas
deltagarantalräknas genomsnittligt påområdenadsutbildningens ett

personalutbild-Slutligen kanmånad året.heltid över attnoterasut, per
till helårsstu-utbildningsdagar sedan omräknasantalräknas ining som

dieplatseñ.
de antal helårsplatserdessa olika volymmått,grund allaPå ärav

Föränd-jämförbara myckettabell intei 4.1 än grovt.annatsom anges
korrekt bildkategori däremottidring inomöver mer avsamma ger en

tillfrån läsårsredovisningBeroende omläggningenutvecklingen. på
Kunskaps-de källorsaknas, i någrakalenderårsredovisning av som

för ka-utbildningskategorieruppgift för någralyftskommittén använt,
utifrån halv-därför skattningarår har gjortslenderåret 1996. 1996För

fall,personalutbildningen. vissagäller för Iårsstatistik. Detta t.ex.t.ex.
och då utifrånuppgifter för skattatsför högskolan, har också 1998 mer

beräknastotalt arbetsdagar,deltagarveckor inkl. lovveckor, 16034 2 motsvara
årsstudieplats.en

2 helårsplats. både och Sñberäkna SSVinget generellt FörSfi finnsFör sätt att
kommunalberäkningssättet förhar analog tillämpninghär använts aven

kommunalarbetsdagar innebär detta förantal 180vuxenutbildning 756 poäng. I
ochvuxenutbildning, Sñ SSV.

3 helårsstuderande.arbetsdagar,högskolepoäng, vilket 20040 motsvarar ger en
4 helårsstudieplats både föroch utbildningsdagar260 arbets- ses som en

personalutbildning.arbetsmarknadsutbildning och
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preliminära siffror. Mycket statistikbearbetningen för år kom-1998av
respektive myndighet redovisa under våren ochattmer sommaren

Tabell1999. 4.1 innehåller, slutligen, två olika volymuppgifter för uni-
versitet och högskola. Uppgifterna inom volym för be-parentes anger
räknat antal alla högskolestuderande vuxenstuderande ellerärav som
s.k. icke-traditionella studenter. För räknas icke-traditionellatt som
student måste antingen läsa på deltid, ha gjort långt uppehåll iettman
studierna eller ha börjat läsa vid års ålder25 eller Enligt dettasenare.
beräkningssätt utgjorde denna 47 totalvolymenprocentgrupp ca av
högskolestuderande hösten Brandell,1995 1998. I volymsumman för
tabell 4.1 ingår därför endast den del räknas vuxenstuderande.som som

lite olikaTrots mått på årsstudieplats torde ändå kunna konstateras
grundutbildningen inom universitet och högskola deatt är störstaen av

Ävenutbildningskategoriema det gäller utbildningen dennär av vuxna.
kommunala vuxenutbildningen kan räknas bland de utbildnings-största
anordnarna. beroendeFrämst på de årens kraftiga tillväxt inomsenaste
denna skolform framstår kommunal vuxenutbildning till och med som
den enskilda utbildningskategorin. Efter dessa bådastörsta kate-större
gorier kommer personalutbildning, arbetsmarknadsutbildning och folk-
högskolan där personalutbildningen har den volymen. Somstörsta täm-
ligen små skolformer i sammanhanget framstår både svenska för in-
vandrare och skola förstatens vuxna.

Vad gäller folkbildningen i tabell redovisas4.1, volymen endast för
folkhögskoloma. Studieförbundens verksamhet, också delärsom en av
folkbildningen, mycket omfattande. dockDen svårare uttryckaär är att
i någon form årsstudieplats och har därför inte medtagits.av

läserNär tabellen måste också utvecklingen i sitt ut-man man se
bildnings- och arbetsmarknadspolitiska perspektiv. Samtidigt med den
volymökning Kunskapslyftet innebar, de statsfrnansieradetogssom
kurserna för arbetslösa bort vilket dämpade den effekten.totala Under

period gick dessutom volymen för arbetsmarknadsutbildningensamma
ned.

detTrots kan lite vanskligt jämföra de olika kategoriernaatt attvara
tiden tabellvisar 4.1 den totala volymen vuxenutbildningöver att av
räknat har ökat från knappt platser400 000 1995/96 till drygtgrovt

450 000 kalenderåret 1998. Under denna tidsperiod har alltså utbild-
ningsvolymen ökat med 14 procent.ca
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Tabell 4.1 Utbildningsvolym helårsplatseri inom vissa utbild-
ningskategorier studieåret 1995/96 kalenderåret 1998-

1995/96 1996 1997 1998
Folkhögskolan 34400 34 000 34 600 34 000

Kommunalvuxenutbildning
Grundläggandevuxenutb 25 000 25 000 28 900 27000
Gymnasialvuxenutbildning 75 800 90 300 114000 142000
Påbyggnadsutbildning 5 800 4 800 3 800 4 500

Statensskolaför l 400 0002 2 450 2 100vuxna

Svenskaför invandrare 24400 20 300 14600 12500

Universitetochhögskola
Grundutbildning 233 100 234400 244200 255000

109 600 l 10200 114 800 120 000

Arbetsmarknadsutbildning 45 600 45 600 36 900 41 900

Personalutbildning 75 100 75 900 68 550 67 650

Summa,avrundad 397000 408000 418 500 452000
Anm. För definitioner,närmare texten.se
Källor:
Arbetsmarknadsstyrelsen, 1997, Arbetsmarknadsverkets årsredovisning
1995/96. Arbetsmarknadsstyrelsen, 1998, Arbetsmarknadsverkets årsredovis-

1997.ning
ÅrsredovisningFolkbildningsrådet, 1997, 1995-1996. Folkbildningsrådet,

Årsredovisning Årsredovisning1998, 1997. Folkbildningsrådet, 1999, 1998.
ÅrsrapportHögskoleverket, 1997, för och högskoloruniversitet 1995/96.

ÅrsrapportHögskoleverket, 1998, för och högskoloruniversitet 1997.
Lundh A., Muntliga uppgifter. Rektor för Statens skola för i Härnösandvuxna
SCB, 1999, Registerutdrag personalutbildning 1997 och 1998, Lennartom
Forssén. SCB, 1996, Personalutbildning 1995 och 1996, Statistiska medde-
landen. SCB, 1998, Statistiska meddelanden, U 22 SM 9801.
Skolverket, Skolan1997, isiffror 1997: Del Betyg och utbildningsresultat.
Rapport 128. Skolverket, 1997, Skolan Jämförelsetal för skolhuvudmän.nr -
Rapport 134. Skolverket, 1998, Skolan isiffror 1998: Del l Betyg och utbild-nr .ningsresultat. Rapport 142. Skolverket, Skolan1998, isijfror Del1998:nr
Elever och lärare. Rapport, Skolverket,148. 1999, Första året med Kunskaps-nr
b/ftet. Delrapport nr

ÅrsredovisningStatens skola för i Härnösand, 1997, 1995/96.vuxna
ÅrsredovisningStatens skola för i Norrköping, 1997, 1995/96. Statensvuxna

Årsredovisningskola för i Norrköping, 1999, 1998.vuxna
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Utbildningsvolymen inom kommunal4.2.2 vuxen-

utbildning under 1990-talet

Under 1990-talet har olika satsningar gjorts på kommunal vuxenutbild-
Kunskapslyftet fanns särskilt statsbidrag till kurserning. Innan t.ex. ett

bild hur den kommunalaför arbetslösa. För att sammantagenen av
under föränd-vuxenutbildningen har ökat 1990-talet kan trotsman,

jämföra antalet studerande.ringar statistikredovisning åren,i genom
tendensen tydlig. Tabellvisserligen mått, 4.2Detta ärett grovtger men

avrundade absoluta tal, hur andelenvisar utvecklingen i ävenmen
gymnasial utbildning tiden.växer över

vuxenutbildning, grund-4.2 Antal studerande i kommunalTabell
nivå påbyggnadsutbilding, inklusivegymnasialläggande- och samt

41/42Kunskapslyftet, mätvecka

År Andel gymnasial nivå,Antal studerande %

125 200 511990
129 800 541991

800 581992 137
661993 140 650
711994 146 500
741995 156 000
761996 174 450

500 801997 221
350 841998 237

Statistiska meddelan-Vuxenutbildningen vecka 1993,Källor: 1995, 41SCB,
siffror Del 74.Skolverket, 1995, Skolan Rapportden, 30 SM 9501.U i nr

Databas,1998,Skolverket, Skolan siffror: Del 148. SCB,1998, Rapporti nr
mätvecka 42.

har ökat markantkommunal vuxenutbildningAntalet studerande inom
Sedan Ökningen 90under de åren. 1990 är nästan procent.senaste

uteslutande skett gymnasial nivå. Se-förändring har påDenna nästan
frångrundläggande nivå minskatantalet studerande pådan 1992 har

påbyggnads-Antalet studerande inomtill år43 000 36 000 1997.
harhögt 000. år 1997,utbildning relativt 1992, 15 Fem senare,cavar

Samtidigt den totalahälften,siffran sjunkit till under 7 000. somca
heltidsstuderande ökat under deökat har andelenvolymen senasteäven

frånstuderande ökat 3,5också antalet kurseråren. harDessutom per
höstentill kurser elev 1997. Dettaelev hösten 1994 4,5kurser perper
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faktum ökningen helårsstuderandegör iatt vad tabellenär större än
antyder. Sålunda kan konstatera det tvivel skett kraftigatt utanman en
ökning den kommunala vuxenutbildningen under 1990-talet.av

de fallI några siffror inte helt överensstämmer mellan tabellerna i
detta kapitel, beror detta på olika källor från olikaatt tidpunkter ibland
har Dessutomanvänts. använder källorna ibland olika klassningssätt;

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

4.3 Kunskapslyftet och den kommunala
vuxenutbildningen

4.3.1 Om statistikkälloma

Den statistik stått Kunskapslyftskommittén till förfogandesom är av
skiftande och kvalitet. Statens skolverk samlar statistisk in-ursprung
formation vuxenutbildningen både hela terminer ochöver undersettom

särskilt utvald mätvecka under hösten.en
Genom regeringsbeslut, 1997-06-12, har Skolverket fått i uppdrag
följa och halvårsvisatt Kunskapslyftet.rapportera Den rapportom som

kom decemberi delrapport1997, grundades på data Kunskaps-om
lyftet insamlade under den särskilt utvalda mätveckan, vecka 42, 1997.
I maj 1998 korn delrapport 2 behandlade hela hösten 1997. Sammasom
data Kunskapslyftet, delrapport 1 behandlade, har in-om ävensom
samlats från vecka 42, år 1998, dessa har Skolverket valt inteattmen
bearbeta. ställetI presenterade januarii 1999 delrap-rapport,man en

sammanställerport och jämför siffrorna för hösten 1997 ochsom
våren 1998. Några siffror skulle kunna information höstensom ge om
1998 finns därför inte i Skolverketsännu rapportering. Senare under år
1999 kommer Skolverket hela höstenatt 1998.ut rapportge en om

delrapportI redovisas3 verksamheten i den totala gymnasiala vux-
enutbildningen, dvs. verksamhet inom såväl Kunskapslyftet kom-som
munalt finansierad gymnasial verksamhet. Skolverket har valt inteatt
särredovisa Kunskapslyftet med hänvisning till främst orsaker. Somtre
huvudorsak anförs kvaliteten iuppgiftslämnandetatt från kommunerna

sådan särskiljandeär skulle kunnaatt ett missledande. I mångavara
kommuner det förenat medär svårigheter särskilja Kunskaps-stora att
lyftsstuderande från deltagare deni ordinarie kommunala vuxenutbild-
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harperspektivlängreSkolverket då iVidareningen. ettatt manmenar
den övrigaKunskapslyftet med vuxenut-integreramålsättningen att

skillnaderleda tilluppföljningensärskiljande ikan attbildningen ett
försvåras.därmedintegreringenochminskasförstärks än attsnarare

heller motiverassärredovisning inteSkolverketSlutligen att enmenar
krävsför den endastdeteftersomstatsbidragstilldelningenutifrån en

vilkenfrånvuxenutbildningengymnasialatotaladenrapportering om
sedan avräknas.basorganisationfastställdakommunens

kursdelta-frånstatistikredovisningSkolverketsdelar utgårI stora
Kunskapslyftet uti-beskrivaskaDåverksamhetspoäng.eller mangare

perspektiv detsamhällsekonomisktochutbildningspolitiskt ärfrån ett
rapportering iSkolverketsEftersomstuderande.frånutgåofta bättre att

fåttmålgmppsredovisningenharhar dennadelar inte ansatsstora
Pådirekt från SCB.databasformgrundstatistik imedkompletteras

ochutvecklingen åren 1997Kunskapslyftskommittén visakandetta sätt
perspektiv.individrelaterat1998 även ett merur

Även harhösten 1998mätveckanmaterialet förinsamladedet av
Pådatabasfonn från SCB.direktrekvirerats iKunskapslyftskommittén

bildkompletterandeutsträckning fåvisskan idetta sätt avenman
inlämnatsDatamaterialet har1997.jämfört med höstenhösten 1998 av

Skolverkets ordinariedatainsamlingen tilldelkommunerna avsom en
verksamhetomfattarochvuxenutbildningkommunaluppföljning av

oktober 1998.respektive den 15oktober 1997pågick den 15som
behäftad med vissamätveckostatistiks.k. är, noterats,Denna som ovan

fästa allt-Därför ska intekvalitet.siffromasvad gällerosäkerheter man
frånjämför siffrordäremotsiffror. Omvid absolutaviktför stor man
ochfördelningartendenser,dock bildenmätveckor tordetvå olika av

trovärdig.blirutvecklingsriktningar
ochavsnitten 4.4.1månoch i vissoch 4.4.4,4.4.3 ävenavsnittenI

dematerial frånovanstående källorellerkompletteras4.4.2, ersätts av
vuxenutbildningenkommunalautvärderama.nationella Denfristående

folk-arbetsmarknads- ochmed exempelvisavsnittjämförs i dessa även
högskoleutbildning.

kronologiskimån källornaföljer möjligastenedan iRedovisningen
nödvändighetmätveckomafrånstatistikeneftersomordning, avmen

sammanhållitsbåda källorvarandra har dessamedjämförasendast bör
texten.1
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4.3.2 Kvantitativa förändringar 1997-1998

Omfattningen studierna i kommunal vuxenutbildning ökade kraftigtav
från hösten 1997 till våren 1998. Antalet heltidsplatser deni totala
kommunala gymnasiala vuxenutbildningen från hösten114 000steg ca
1997 till drygt 140 000 våren 1998, vilket ökning med 25är en ca pro-

det skettAtt tillväxt kan oberoendecent. räknarnoterasen av om man
omfattningen i verksamhetspoäng, antal studerande, antal kursdeltagare
eller antal kurser elev. Orsakerna till ökningama flera. Kommu-ärper

behövde del hösten 1997 på försig bygga struktu-attnerna en av upp
rutiner och liknande i samband med Kunskapslyftets juliistartrer,

1997. Detta ledde till all undervisning inte korn i gång i full omfatt-att
ning under den första terminen. ochI med den omfördelning platserav

skedde mellan kommunerna i slutet hösten kunde1997 ök-som av
ningen fortsätta ytterligare. Våren innehåller dessutom fler kursveckor

hösten.än
Det totala antalet verksamhetspoäng 90motsvarar procentca av

avtalad volym för Kunskapslyftet och kommunalt finansierad gymna-
sial verksamhet för hösten 1997 och våren 1998. frånData mätveckan
under hösten 1998 tyder på volymen för de första 18 månaderna,att
genomförts till 100nära procent.

Tabell antalet4.3 visar studerande inom den kommunala vuxenut-
bildningen uppdelat på Kunskapslyftsstuderande och den kommunala
basorganisationen. Med den kritiska hållningen till jämförelser mellan
absoluta tal kani minnet, ändå några slutsatser dras.

gymnasiala delenDen vuxenutbildningen kraftiguppvisar till-av en
samtidigt den grundläggande delenväxt minskar, inte minst kom-som

egenfinansierade grundläggande utbildning. tabellAv 4.3munemas
kan också utläsa Kunskapslyftet ökat kvantitetsin gymnasialattman av
utbildning markant och den kommunala basorganisationen minskatatt
sin mängd grundläggande vuxenutbildning. Den totala volymenav av
kommunal vuxenutbildning, inklusive Kunskapslyftet, exklusivemen
påbyggnadsutbildning, rundai tal för oktober 1997, stude-221 000är
rande. Motsvarande siffra för oktober 1998 233 vilket000, innebärär

ökning med drygt 5 procent.en



Översikt 1999:39SOUutvecklingenden kvantitativa94 av

nivåerpå kommunalstuderande olika4.3 AntaletTabell vuxen-av
1997påbyggnadsutbildning, i oktobermätveckanutbildning exkl.

1998och

1998, 42studerande 1997, 42Antal vv

Gymnasial
vuxenutbildning

000106 500 130Kunskapslyftet
69 50078 500Basorganisationen

199 500000185Totalt

Grundläggande
vuxenutbildning

13 000300Kunskapslyftet 13
20 50022 700Basorganisationen

5003336 000Totalt

Verksamhetsuppföljning. SCB,KunskapslyftetSkolverket, 1997,Källa: en-
mätveckaDatabas, 42.1998,

olikaKunskapslyftet skiljer påtillstatsbidragfördelningenVid manav
orienteringskurser.yrkeskurser ochkurser,allmännakurser;typer av

undersituationenoch beskriveruppdelningfrån dennaTabell utgår4.4
påvuxenutbildningenkommunalatotalaför hela den1997-1998läsåret

följande:kurstypemamellan deFördelningengymnasienivå. tre var

påverksamhetspoängochkursdeltagareFördelning4.4Tabell av
nivå,på höstengymnasialvuxenutbildningkommunalkurstyper,

våren 1998,1997 och procent

verksam-kursdel- AndelAndelKurstyp
hetspoängtagare

VårenVåren HöstenHösten
19981998 19971997

535752Allmänna kurser 55

4346 3943Yrkeskurser

42 42Orienteringskurser

Kunskapslyftet, 97: 1646.med DnråretSkolverket, 1999,Källa: Första

Räknat påavläsas.yrkeskurser kanandeltill ökadtendenstydligEn en
gradmotsvarandeprocentenheter. Iökningen 3andel kursdeltagare var
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kan minskning allmännai kurser konstateras, medan orienterings-en
kurserna däremot behåller sin andel. förklaringEn till ökningen av an-
delen yrkeskurser det tidigare kravetär på kombinationatt meden
kärnämne för UBS borttaget.att Därmedär underlättasnumera
rekryteringen eftersom den studerande kan påbörja sina studier med
enbart yrkesämnen.

Tabell 4.5 hurvisar olika inom kommunalämnen vuxenutbildning
förändras vad gäller andel verksamhetspoängen mellan hösten 1997av

Övrigtoch våren 1998. I redovisasämnesgruppen IOOO-tal olikaett
kurser. Bland återfinns del yrkeskursemaannat inom dennastoren av
ämnesgrupp i övrigt hälsa,ämnen biologi,upptas t.ex.som av som re-
dovisningskunskap folkhögskolekurser. Tabellsamt 4.5 intesummerar
100 eftersom endast de medtagitsprocent dennai tabellämnen som
uppvisar de intressanta förändringarna.mest

Tabell 4.5 Fördelning verksamhetspoängen på ämnesgrupper,av
kommunal påvuxenutbildning nivå,gymnasial hösten 1997 och
våren 1998

Ämnen, vissa utvalda Andel verksamhetspoäng, procentav

Hösten 1997 Våren 1998 Diff.
Datakunskap l 1,1 13,4 +2,3
Matematik 12,2 11,0 -1,2
Svenska/
Svenska andraspråk 11,3 10,7 -0,6som
Tyska 1,6 1,3 -0,3
Engelska 8,4 7,6 -0,8
Övrigt 14,7 15,9 +1,2

Källa: Skolverket, 1999, Första året med Kunskapslyftet, Dnr 97:1646.

Andelen datakurser har ökat med 2 procentenheter.över De redo-ovan
visade språkkursema tillsammans med övriga språk uppvisar däremot

Övrigtminskning med 2 procentenheter. Gruppen ökar med drygten en
procentenhet. kanHär förmoda det främst yrkeskursemasatt ärman
ökning slår igenom. Räknat på procentuell förändring i antal verk-som
samhetspoäng mellan hösten och1997 våren 1998 trenden tyd-är ännu

Övrigtligare. Datakunskap och ökar med respektive50 35över pro-
Även uppvisar kraftigcent. omsorgsämnena ökning, i genomsnitt 30en

samtidigt flera språken sackar efter.procent, som av
Andelen lokala kurser ökade markant mellan hösten 1997 och våren

1998. deAv genomförda verksamhetspoängen stod de lokala kurserna
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jämförtÖkning medvilket 70för våren 1998,9 är procentprocent en
med hösten 1997.

Målgruppema4.4

främst deriktar tillVuxenutbildningssatsningen sig ärDe grupper som
arbets-särskilt deoch bland demformell utbildningsmed kort ärsom

utbildningsbidra-särskildadethuvudgrupper kommerTill dessalösa.
jämställdhetsaspekten vadårprioriterade åldersgrupp 25-55 samtgets

kvinnor ochmellanfördelningen män.avser
arbetslöshetutbildning och högformellmed kortBland de grupper

invandrare ocharbetsmarknadenpåkomma inhar svårt ärattsom
Därför detöverrepresenterade.funktionshindermedmänniskor är

iutbildningssatsningen.invandrarna delhurockså intresse taratt seav
till kapitlen 8-funktionshinder hänvisasmedmänniskordet gällerNär

del16 i II.

Åldersfördelningen4.4. 1

kommunalandel studerande inomantal ochTabell 4.6 visar vuxenut-
siffrorna för höstendärtill hösten 1998,för tiden våren 1997bildning

ocksåsiffror harmätveckostatistiken.från Dessahämtade1998 är
tenninsstatisti-jämföras meddirekt kandärför de integråmarkerats att

däråldersgrupperindelats istuderande har ärken. stu-De tre en grupp
studerande ålderniochderande under 25 år upptas avannan gruppen

för detprioriteradedenår25-5525-55 år. Gruppen motsvarar gruppen
tredjeutbildningsbidraget, UBS. DenSärskilda utgörs stu-avgruppen

derande år.55över
grundläggandeminskar bådeunder år inomstuderande 25Andelen

för våren 1997grundläggande nivåAndelen påoch gymnasial nivå. var
tillden sjunkit 14 Förtill våren 1998 haroch17 procent.procent grup-

tillfrån våren 1997andelen 33gymnasial nivå minskarpå procentpen
förökning kanandelsmässiglitenvåren 1998. En24 noterasprocent

antalethandlar detabsoluta talmätveckan hösten 1998. I attsnarare om
ligger still.

ökargrundläggande nivåtill 55 åråldersgruppen 25Inom
mellan åren 1997till 84studerande frånandelen 80 procentprocent
denna åldersgruppantalet studerande ital ökadeabsolutaoch 1998. I
studerande vårenvuxenutbildning från 50027grundläggandeinom

Ökningen tillunder 1998fortsatte vårentill hösten 1997.1997 29 500
studerande.00031
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Tabell 4.6 Antal och andel studerande inom grundläggande och
gymnasial kommunal vuxenutbildning fördelat på åldergrupper,
våren 1997-mätveckan hösten 1998

Vår 1997 Höst 1997 Vår 1998 42, 1998V.
Ålder Grundl. Grundl. Grundl. Grundl.

Antal % Antal % Antal Antal% %

-25 6 000 17 6 000 16 l5 000 14 4 700 14
25-55 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

Gymn. Gymn. Gymn. Gymn.
Antal % Antal % 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 i3 000 1 3 000 2

Sia 132 000 100 186 000 100 210 000 100 199 500 100

Källa: SCB, 1998, Databas, Vuxenutbildning 1995-98.

På gymnasial nivå inom 25-55 visar statistiken tydliggruppen en
andelsmässig ökning under hela tidsperioden. absolutaI tal antaletvar
studerande 86 500 under våren 1997, vilket utgjorde två tredjedelar av
alla studerande inom den kommunala vuxenutbildningen. Hösten 1997,
då Kunskapslyftsplatsema tillkom, uppgick till 128 000 stude-summan
rande vilket 69 alla studerande påmotsvarar gymnasialprocent nivå.av
Under våren ökade den siffran till 75 eller 156 500 studerande.procent
Mätveckan hösten 1998 antyder denna andel minskar något tillatt 73
procent.

bådaInom nivåerna ligger andelen studerande i åldersgruppen över
55 år på endast några få Inom grundläggande vuxenutbildningprocent.
utgjorde denna åldersgrupp mellan två och under de under-tre procent
sökta åren. På gymnasial nivå ligger andelen i konstant påstort sett en
procent.

Tabell 4.7 visar åldersfördelningen utifrån siffror från mätveckosta-
tistiken både för hösten 1997 och för hösten 1998 gällande Kunskaps-
lyftet. Under hösten 1997 dryg fjärdedel, 26 deprocent, stu-var en av
derande på gymnasienivå under 25 år. Knappt fjärdedelar, 73tre pro-

låg inom intervallet 25-55 år. årcent, Ett hösten 1998, för-senare, var
delningen lite annorlunda. Då andelen Kunskapslyftselevema påvar av

1906094 Vuxenutbildning
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och andelen intervallet år,gymnasienivå under 25 år 18 i 25-55procent
81 procent.

de bådafördelningen konstant mellangrundläggande nivå liggerPå
under årantalet studerande åldersgruppen 25mätpunkterna. Av upptar

drygtoch åldergnlppen 25-55 år 906 procent.procent

Kunskapslyftet,studerande inom4.7 Antal och andelTabell
nivå, på åldergrupper,fördelatoch gymnasialgrundläggande

19981997 och mätveckan höstenmätveckan hösten

1997 42, 199842, v.v.
Ålder Grundl. Grundl.

AntalAntal %%

750 6800 6-25
9292 12 00025-55 12 200

2 250 230055-

13 000 10013 300 100Sza

Gymn.Gymn.
AntalAntal %%

1826 22 800-25 28 000
81500 73 105 80025-55 77

400 l000 1 155- 1

000 100100 130Sza 106 500

Verksamhetsuppföljning,Kunskapslyftet Dnr1997. EnKälla: Skolverket, 1997,
mätveckaDatabas, 42 1998.SCB, 1998,97:1646.

hänsynåldersfördelningar måstebeskrivningdet gällerNär tamanav
åldertid under vilken derasstuderar längretill mångaatt enpersoner

ålders-faktiska ökningen vissleda till denökar. kanDetta att enav
Mellan årenvad statistiken antyder.mindreegentligen änärgrupp

ledde till det blevmed år, vilketförlängdes UBSoch 19981997 attett
andrastudera år.fortsättavanligare även ettattatt

ochredovisas i tabell 4.6statistiken,Utifrån den tillgängliga som
andel ökningenexakt beräkna hurgåtthar det inte4.7, storatt somav

har redovisningåldersökning. Skolverket i sinvanligkan hänföras till
problem enligt följ ande.liknandedäremot hanterat ett

kommunalaKunskapslyftet och denSkolverkets tredjeI rapport om
åldersfördelning ellerredovisar idärvuxenutbildningen, över un-man

verksamhetspo-den genomfördaSkolverket, avseendeder 30 år, antog
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inom den totalaängen gymnasiala vuxenutbildningen, minskningatt en
inom under år30 på drygt 6 procentenheter, till knappt 4gruppen pro-
centenheter berodde på del 29-åringama från termin tillatt en av en

blivit 30 år och därför komnästa räknas i åldersgrupp. dettaIatt annan
fall stod den reella ökningen andelen verksamhetspoäng i ålders-av

30 år alltså för något mindreöver hälften denän uppmättagruppen av
Ävenförändringen. detta jämförelsefall handlade ål-om om en annan

dersgräns och andel verksamhetspoängen i stället för antal stu-om av
derande, torde i huvudsak kunna använda detta beräkningssättman

på siffrorna i tabellernaäven 4.6 och 4.7. Med analog tillämpningen
skulle därför, i stället för ökning på 9 procentenheter inomman en

25-55 år på gymnasial nivå mellan våren 1997 och vårengruppen
1998, enligt tabell 4.6, åtminstone kunna hänföra 4 till fak-procent en
tisk ökning antalet studerande i denna åldersgrupp.av

Vad gäller olika redovisar Skolverketsämnesgrupper tredje delrap-
utvecklingen utifrån åldergruppema och underport 30 år. Enligtöver

denna minskande andelen kursdeltagare under 30 år irapport ämnen
administration, företagsekonomi och datakunskap med 7 procentsom

mellan hösten 1997 och våren 1998. De hade hög andelämnen som
kursdeltagare under 30 år bl.a. fysik, historia och kemi. Mycketvar av
detta kan förklaras med både fysik och kemi kompletterings-att utgör

för särskild behörighet till högskolestudier.ämnen konkurrens-Ren
komplettering upplåsning i syfte höja Snittbetyg-sittämnen attav-
kan förklaring till den höga andelen kursdeltagare.vara en annan yngre

4.4.2 Könsfördelningen

Andelen kvinnor på grundläggande kommunal vuxenutbildning ligger
under två tredjedelar. jämförelseEn mellanstrax åren och1997 1998

visar ökning andelen kvinnor se tabell 4.8. Under vårenen svag av
1997 utgjorde kvinnorna 64 22 000. årEtt de 65procent senare var

24 000 och siffrorna från mätveckan oktoberi 1998 antyderprocent
andelen ökat till 66att procent.
På gymnasienivå andelen kvinnor högre och liggerär räknatgrovt

på två tredjedelar. Denna andel ligger i konstant tiden.stort sett över
Under våren 1997 utgjorde kvinnor inom gymnasial kommunal vux-
enutbildning 66 87 OOO. Till hösten 1997, då Kunskapslyftetprocent
inleddes, ökade andelen kvinnor något till 67 124 500. Underprocent
våren ökade det1998 absoluta antalet till 138 000, andelen kvin-men

ändå tillbaka på 66 Siffrorna från mätveckan 1998procent.nor Var an-
tyder andelen kvinnor har ökat till 68att procent.



Översikt 1999:39den kvantitativa utvecklingen SOU100 av

vuxenutbildning,Tabell 4.8 Könsfördelning inom kommunal
nivå, våren 1997-mätveckan höstenoch gymnasialgrundläggande

1998

1998Vår v.42,Vår 1997 19981997 Höst
nivånivå Grundl.nivå Grundl. nivå Grundl.Grundl.

antalantal antal %antal % %%

000 6665 22500 64 24 000Kvinnor 22 000 64 23
34ll 500000 36 13 000 35500 36 13Män 12

33 500 100100 37 000 100500 100 36 500Sza 34

Gymnasial nivånivå Gymnasial nivånivå GymnasialGymnasial
antal %antal antalantal % %%

136 000 6866124 500 67 138 000Kvinnor 000 6687
500 3263500 33 72 000 34000 34 61Män 45

500 100100 199186 000 100 210 000Sza 132 000 100

Vuxenutbildning 1995-1998.Källa: Databas,SCB, 1998,

utifrån mätveckostatistiken höstenkönsfördelningenTabell 4.9 visar
Kunskapslyftsplatserna. för-gäller endast Ioch 1998 vad1997 hösten

ungefär nivåandelen kvinnor påhållande till tabell ligger4.8 samma
kommunaladen totalaKunskapslyftet inominom vuxenut-separat som

tred-kvinnor på tvågrundläggande nivå ligger andelenbildningen. På
tydligareden kvinnliga dominansengymnasial nivåjedelar. På ännuär

kantill 70 Manökade hösten 1998och andelen kvinnor nära procent.
andelen kvinnor mellan höstenökningpå båda nivåer viss avse en

1997 och hösten 1998.
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Tabell 4.9 Antal och andel studerande inom Kunskapslyftet,
grundläggande nivå,och gymnasial könsfördelning, mätveckan
hösten 1997 och mätveckan 1998hösten

42, 1997 42, 1998v. v.
Kön Grundl. Grundl.

Antal % Antal %

Kvinnor 8 800 66 8 700 67
Män 4 500 34 4 300 33

Sza 13 300 100 13 000 100

Gymn. Gymn.
Antal % Antal %

Kvinnor 71 500 67 89 400 69
Män 35 000 33 40 600 31

Sza 106 500 100 130 000 100

Källa: Skolverket, 1997, Kunskapslyftet hösten 1997. verksamhetsuppföü-En
SCB, 1998, Databas, Vuxenutbildningning. 1995-1998.

För vidare beskriva könsfördelningen, jämförs i tabell utifrånatt 4.10,
uppgifter från de utvärderama knutna till Umeå universitet seexterna
vidare könsfördelningenavsnitt 6.5, med två andra arbetslösagrupper;
och deltagare i arbetsmarknadsutbildning.

Tabell 4.10 Könsfördelning hösten 1997, kommunal vuxenutbild-
bildning, arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsutbildning,
procent

Kategori Kön

Kvinnor Män
Kommunal vuxen-
utbildning 66 34 100

Arbetslösa 47 53 100
Arbetsmarknadsutb. 47 53 100

Källa: Axelsson, Westerlund,R., O., 1999, Deltagare Kunskapslyftet 1997i
och jämförelsegrupper, Institutionen for Nationalekonomi, Umeå universitet.

Inom många delar utbildningsområdet dominerar kvinnorna. Dettaav
gäller i synnerhet vuxenutbildningen inom Kunskapslyftet. Enligt tabell
4.10 gäller dettainte inom arbetsmarknadsutbildningen därmönster
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arbetslösa andelen kvin-kvinnorna 47 För ärupptar procent. gruppen
lika stor.nor

utifrån antal ochhuvudsak beskrivit utvecklingenHittills har ivi
fördelningenkomplettera bilden medstuderande. kunnaandel För att

andel verksam-övergår till enhetenolika viinom ämnesgrupper av
ungefär två tredje-kvinnornas andel påGenerellt liggerhetspoäng. sett

könsfördelningen litefördelar, vissa ämnesgrupper annor-varmen
fråndivergeradedevisaslunda. diagram 4.1I ämnesgrupper mestsom

genomsnittet.

andelutvaldaKönsfördelning,Diagram 4.1 ämnesgrupper, av
nivå,gymnasialvuxenutbildning,kommunaliverksamhetspoängen

1997,hösten procent

Fysik

Datakunskap

Omsorgsärrmen

Samtliga

80% 100%60%20% 40%0%

Kvinnor MänDI

9711646.med Kunskapslyftet,året DnrSkolverket, 1999, FörstaKälla:

där kvinnornade fåexempel påmedFysik har tagits ämnenett avsom
verksam-andelandelen kvinnorliggerdominerar. Härinte avsom

datakunskap till 57Vidarepå 43hetspoängen ämnetupptasprocent.
omvårdnadskunskap,diagram harkvinnor. dettaI ämnenaprocent av

människokunskap redovisatsochomsorgskunskap ämnes-social som
totalt. Räknatkvinnornaoch här dominerar"omsorgsämnengruppen

i dennautgjordeverksamhetspoängenandelutifrån männen gruppav
hösten 1997.endast 10 procent

förändringarkan vissahösten 1997förhållande till situationenI
1998könsfördelningen vårenvad gällerenskildaskönjas inom ämnen

sigandel kursdeltagarevuxenutbildning. Räknat ikommunal rörinom
+1,7Historia,kurserhuvudsak i riktningi t.ex.motmännen pro-som

Övrigtprocentenheter och+2,4Orienteringskursercentenheter,
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+2,7 procentenheter. Männens andel minskar inom kursernat.ex.
Omvårdnad -1,5 procentenheter och Social omsorgskunskap -1,4
procentenheter. Trots förändringen totaltatt liten, pågår alltsåärsett
under rörelse inteytan längs med, de traditionellamot, utanen snarare
könsrollsmönstren.

Vad gäller studieñnansiering finns utförligare redovisning ien av-
snitt 4.5.1. skaVi här endast med det specifikt harta medgöraattsom
könsfördelningen. diagramUr 4.2 kan således utläsa kvinnor iattman
högre grad finansierar sinaän studiermän med UBS och SVUX, me-
dan högrei grad finansierarmän sina studier med studiemedel medän
något de andra finansieringssätten.av

Diagram 4.2 Kvinnors och studiefinansiering,mäns deltagare i
kommunal vuxenutbildning, nivå,gymnasial procent

Studiemedel

Annan

SVUXA

UBS

SVUX

0% 20% 40% 60% 80% 100%

KvinnorEI I Män

Källa: Skolverket, 1998, Kunskapslyftet och den kommunala vuxenutbild-
ningen, Dnr 97: 646.l

Ålders- och könsfördelning enligt den riksrepresentativa enkäten

Tabell 4.11 visar hur de studerande fördelar sig kön och ålder ochöver
jämför fördelningen hos två anordnare; kommunen och folkhögskolan
enligt den riksrepresentativa enkäten Lander Larson, 1998. detNär
gäller studier kommunerna huvudman för har i tabellenär tagitssom
med såväl Kunskapslyftsstuderande andra vuxenstuderande. Försom
folkhögskolan gäller denna redovisning endast Kunskapslyftsplatserna.

Ett för både folkhögskolangemensamt mönster och kommunerna är
kvinnorna dominerar i allaatt åldersgrupper. bådaHos utbildningsan-
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kvinnor med åldern. folkhögsko-ordnarna ökar dessutom andelen För
åldersgruppen 18-24fördelningen mellan och kvinnor inomlan är män
emellertid kvinnornaäldre dominerarår förhållandevis jämn, i grupper

dedenna ökning andelen kvinnor istarkt. kommunernaInom är av
för bådelika markant. bildhögre åldersgruppema inte En sammantagen

kommunalakvinnorna fler i dekön och ålder visar de ut-att yngre var
fler folkhögskolan.bildningarna och de äldre kvinnorna på

åldersfördelning folkhögskolan ochinomTabell 4.11 Köns- och
hösten 1997,kommunerna, procent

Folkhögskolan
Ålder 35-44 45-18-24 25-34

81 84Kvinnor 56 60
40 19 16Män 44

100100 100 100Summa

Kommunerna

Ålder 35-44 45-18-24 25-34

71Kvinnor 61 69 74
2939 31 26Män

100 100 100Summa 100

Avrundade siffror.Anm.
enkätenriksrepresentativa l 997/98,Källa: Lander, 1998, DenR Larson, M,

pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.Institutionen for

Utbildningsbakgrund4.4.3

vuxenutbildning detKunskapslyftet och idet gäller deltagarna iNär är
utbildningsbakgmnd dels inom olikastudera derasintressant typeratt

jämfört med olika andra i samhället.vuxenutbildning dels grupperav
för finner den utvärderingfylliga beskrivningen 1997 vi iDen mest

Westerlund, 1999 ochAxelssongjorts vid Umeå universitetsom
jämförs deltagare Kunskaps-beskrivs avsnitt 6.5. ii Därnärmaresom
hösttenninen med bådekommunal vuxenutbildning 1997lyftet och

arbetsmarknadsutbildning. få lik-deltagare För någotarbetslösa och att
från Göteborgs universitetfår gå till utvärderingnande för 1998 vi en

svårare be-1999. Utvecklingen 1997-1998Lander Larsson, är att
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lysa viss information finns hämta i Melkersson, 1999 och iattmen
mätveckostatistiken.

Tabell 4.12 visar de studerande i kommunal vuxenutbildningatt av
hösten 1997 hade 60 högst tvåårig gymnasial utbildning. jäm-Iprocent
förelsegmppema arbetslösa respektive deltagare arbetsmarknadsut-i-
bildning denna andel två procentenheter lägre.är perspektivetI av-
högst tvåårig gymnasieutbildning har således deltagarna i kommunal
vuxenutbildning lägre utbildningsnivå jämförelsegruppema. Stu-änen
derar däremot andelen med högst grundskola andelen kortutbil-ärman
dade mätt med andelen med högst grundskola högre bland de arbets-
lösa och deltagarna arbetsmarknadsutbildningi kommunaliän vux-
enutbildning.

Tabell 4.12 Procentuell fördelning utbildningsnivå,efter stude-
irande kommunal vuxenutbildning och jämfdrelsegrupper, hösten

1997

Utbildningsnivå Grundskola 2-år 3-år Eftergymn.gymn. gymn.
Kommunal vuxenutb 2 l 39 25 l 5 100

KL, ej UBS 20 36 30 14 100gymn
KL, UBS 20 65 9 6 100gymn

grundKL, ej UBS 43 27 15 15 100
grundKL, 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 l 8 100

Anm. Grundskola folkskola, grundskola, uppgift saknas
2-år gymnasial utbildning, högst tvågymn
3-år gymnasial utbildning, årtregymn
Eftergymn eftergymnasial utbildning, mindre år, år ellerän tre tre mer,

forskarutbildning
Källa: Axelsson, O. Westerlund, DeltagareR. 1999, Kunskapslyftet höst-i

1997 och jämförelsegrupper. Institutionen for nationalekonomi,terminen
Umeå universitet.

Om på de olika inom den kommunalanärmareman ser grupperna vux-
enutbildningen andelen med högst grundskola förinteär oväntat störst
dem deltog grundläggandei utbildning Kunskapslyftetinom 40som -

dem med UBS, respektive för43 dem UBS.procent procent utanav
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de andra undergrupperna inom kommunal vuxenutbildning deI är
flestkortutbildade, med andelen med högst tvåårig utbildning,mätt

Kunskapslyft debland de studerande gymnasialt med UBS ochinom
studerande den kommunala Vuxenutbildningens ordinarie basut-inom

hadebud med procent. motsvarande inteUBS ca 85 För somgrupper
stude-andelen drygt respektive knappt deUBS låg på 50 Attprocent.

Kunskapslyftet och basorganisationen relativtrande i iUBS ärutan
också deras högre andelar treårighögt utbildade avspeglas i gymna-

utbildning.sieutbildning och eftergymnasial
inkluderar uppgifter kursdeltagarnasSkolverkets andra rapport om

huvud-utbildningsbakgrund fördelat på hösten 1997. Iämnesgrupper
utbildningsbakgrunden tämligen lika för de olikasak ämnesgrup-var

fråndet fanns skilde sig genomsnittet.ämnen somperna, men

utvalda kommunalDiagram 4.3 Utbildningsbakgrund, ämnen,
nivå, 1997,vuxenutbildning, gymnasial hösten procent

Samtliga

Matematik,naturvet.

Språk
hälso-ochMed.,

sjukvård
Orienteringskurser

60% 70% 80% 90% 100%10% 20% 30% 40% 50%0%

IGymnasium,två ellermindreIFörgymnasialutbildning
utbildningGymnasium, tvåår. DEttergymnasialänmer

OkändEI

vuxenutbild-Kunskapsbftet och den kommunalaSkolverket,Källa: 1998,
97:1646.Dnrningen,

naturvetenskap, språk ochmatematik,Diagram visar4.3 att gruppen
kursdeltagare med högre utbild-språkvetenskap hade högre andelen

ellermotsvarande treårigt gymnasiumningsnivå, än me-mer, gruppen
där så mycketsjukvård och orienteringskurser,dicin, hälso- och som

gymnasieutbildningkursdeltagarna har tvåårigdrygt 80 procent somav
högsta utbildningsnivå.

har den andraLander 1999 iGöteborgs universitet Larsson,
kommunal vuxenutbild-beskrivit deltagare iriksrepresentativa enkäten

särskilda anslaget 000 helårs-folkhögskoloma det 10och påning om
Kunskapslyftetsbegränsat till käm-hösten har sigplatser 1998. De
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Urvalskriterier har varit år, högst25-55 tvåårig gymnasialgrupper.
utbildning, arbetslösa, icke-deltagandeUBS i vuxenutbildningsamt
hösten 1997. Dessa studerandegrupper jämförs med motsvarande grup-

arbetslösa, arbetsmarknadspolitiskaiöppet åtgärder ochper personer
"Övrig befolkning se vidare kapitel 5. tabellI beskrivs4.13 grup-

utbildningsbakgnind.pemas

Tabell 4.13 Utbildningsbakgrund för deltagare i vuxenutbildning,
nybörjare UBSmed och jämförelsegrupper, hösten 1998procent,

Kommunal Folkhög- Icke-deltagare
vuxenutb. skolor

Öppet ÖvrigaArb.lösa i
åtgärderarb.lösa

Folkskola 3 4 10 9 10
Grundskola 20 25 24 24 22
2-årig 77 71 66 67 68gymn.
Summa 100 100 100 100 100

Anm. Avrundade procentsiffror.
Källa: Lander, Larson, 1999, Vuxenstudiernas börjanR. M. och år efter.ett

delstudier utvärderingenTvå från Kunskapslyftet. Institutionen för pedago-av
gik och didaktik, Göteborgs universitet.

tabell kan utläsas jämförUr 4.13 dessa kortutbildadeatt om man grup-
har folkhögskolan rekryterat fler UBS-deltagare med enbart folk-per

skola eller grundskola högsta utbildningsnivå 29 procent änsom
kommunal vuxenutbildning 23 procent. också blandDär attsyns
dessa kortutbildade har fler UBS-deltagare såväl kommunali vuxenut-
bildning folkhögskolan högre utbildningsbakgrund jämförel-änsom en

skillnaderDetta inom kortutbil-är typsegruppema. samma av gruppen
dade kunde konstateras mellan deltagare i kommunalsom ovan vux-
enutbildning, arbetslösa och deltagare arbetsmarlcnadsutbildning föri år
1997.

fåFör perspektiv utvecklingen mellanpå åren 1997 och 1998att ett
måste vi koppla in ytterligare utvärdering Melkersson, 1999. denIen
jämförs också studerandegrupper med UBS, mellan och25 55ärsom
år, har maximalt två års gymnasieutbildning och har arbets-varitsom
lösa någon gång sedan år Enbart deltagare kommunal1992. i vuxenut-
bildning ingår undersökningen. jämförelsei Vid mellan de deltagareen

påbörjade studiersina år 1997 respektive år 1998 tabell 4.14 vi-som
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utbild-lika det gällerårskullama relativtdet de tvåsig är närattsar
ningsbakgrund.

Utbildningsnivå nybörjare höstenför UBS-deltagare,4.14Tabell
1998,respektive hösten1997 procent

1998Utbildningsnivå 1997

TotaltTotalt KvinnorMänKvinnorMän

262427 3028 27Grundskola
76 7470år 73 73Gymnasieskola 2 72

påberorhelttabell och 4.13siffrorna i 4.14 överensstämmerinteAnm. Att
urval.ochskillnader i definitionersmärre

Kunskapslyftet 1998. In-Kunskapslyftet 1997Källa: Melkersson, M., 1999, -
Umeå universitet.nationalekonomi,forstitutionen

grundskolaharbådafjärdedel deltagarna iDrygt somgruppernaaven
mellan deminskat marginelltharutbildningsnivå. Dennahögsta grupp

undersökningsgruppen. Närhelafrån till 26två åren, 27 procent av
andelskillnader. Kvinnornasfinnsoch vissajämför kvinnor mänman

tillminskat från 24utbildningsnivå har 27högstagrundskolamed som
medhar fler kvinnorkortutbildade kvinnornaBland deprocent. gym-

hösten 1998påbörjat studiertvå år alltsåutbildning om högstnasial
med hösten 1997.jämfört

kanrespektive hösten 1998för hösten 1997Mätveckostatistiken ge
kommunalKunskapslyftetenbart för iviss komplettering vux-menen
särskiljs grund-l998a. denSkolverket, l997b; SCB, Ienutbildning

och studerandenybörjaregymnasial nivå inteläggande och sommen
detbekräftar dock inteMätveckostatistikenstudier.fortsätter sina att

utbildningsbakgrundde studerandesförändringar iskett några större
för-vissgrundskola-högskola. den månIhela spektretöversett en

andel deltagareden riktningföreligger så går iskjutning störremot en
mindregymnasieutbildning ochgrundskola och tvåårigmed högst en

grundläggandeutbildning. gäller både påeftergymnasial Detandel med
Kunskapslyftet.gymnasial inomoch nivå

harvuxenutbildningstuderande kommunalSammanfattningsvis, i
individerochutbildningsbakgrund arbetslösaungefär somsomsamma

arbetsmarknadsutbildning.deltar i
grundskolaindivider med högsttill kortutbildadeenbartSer man -

högrefolkhögskolornagymnasium rekryterarrespektive tvåårigt en-
kommunala vuxenutbildningen.grundskola denmed högstandel än
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Utvecklingen mellan 1997 och 1998 verkar inte ha inneburit några
förändringar dei studerandes utbildningsbakgrundstörre inom gruppen

kortutbildade högst grundskola respektive tvåårig gymnasieutbild-
ning. den månI viss förskjutning dei studerandes utbildningsbak-en

föreliggergrund hela spektret grundskola-högskola så före-sett över
faller den i riktning andel deltagare med högst grund-störremot en
skola och tvåårig gymnasieutbildning och mindre andel med efter-en
gymnasial utbildning.

4.4.4 Deltagarnas arbetslöshetserfarenhet

Arbetslöshet kan definieras och beskrivas olikapå i relation tillsätt
deltagande i vuxenutbildning arbetslös förestraxom man var-
kursstart, fleraåret innan kursstart, år följdi innan kursstart, om man

arbetslös eller deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärderöppet etc.var
detNär gäller den löpande statistiken från tillkommer detta fallAms i

specifikt förproblem Kunskapslyftet. arbetslösa individerNär på-ett
börjar vuxenutbildning i Kunskapslyftet avregistreras de i Ams register.
För individer arbetslösa de först påbörjade Kunskaps-närsom var en
lyftsutbildning betyder det de, de fortsätter studera andraatt att ettom
år, återfinnasinte kommer bland de arbetslösa i arbetslöshetsstatisti-att
ken för det året.senare

arbetslöshetserfarenhetemaFör belysa för deltagarna kommu-iatt
nal vuxenutbildning och i Kunskapslyftet under perioden hösten 1997
till hösten kan använda1998 Skolverkets främstrapporteross av
Skolverket, 1997b och 19990 de täcker inte hösten 1998 och ärmen
for våren belastade med det1998 beskrivna statistikproblemet.ovan
Skolverkets således kompletteras medmåste material.rapporter annat

hämtar frånDet Vi de fristående nationella utvärderingama. handlarDet
dels de riksrepresentativa beskrivs kapitelenkätema inärmareom som

Lander5 Larson, och 1999 dels1998 material från detom sam-
hällsekonomiska projektet i sina huvuddrag i avsnittpresenterassom
6.5 Axelsson Westerlund, 1999; Melkersson, 1999. dettaPå sätt
kan vi få relativt god bild olika deltagargruppers arbetslöshetser-en av
farenheter 1996, 1997 och det1998 svårare uttala sigäven är attom om
utvecklingen tiden.över

deltagarnaFör i kommunal vuxenutbildning under hösten 1997 ger
Umeå-materialet Axelsson Westerlund, den1999 detaljerademest
bilden. framgårSom tabell blir rangordningen4.15 efter längden påav
arbetslöshetserfarenhetema under 1996, här med det totalamätssom
antalet inskrivningsdagar vid arbetsförmedlingen antingen i öppen ar-
betslöshet eller arbetsmarknadspolitiskai åtgärder, följande. Längst
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arbetslöshetserfarenhet har de 1997 gick arbetsmarknadsutbild-isom
därefterning, de arbetslösa1997 och därefter kommer delta-som var
i kommunal vuxenutbildning hösten 1997.garna

Rangordningen efter längst arbetslöshetserfarenhet för grupperna
inom kommunal vuxenutbildning Kunskapslyftsstuderande inomär:
grundläggande vuxenutbildning med KunskapslyftsstuderandeUBS,
inom gymnasial vuxenutbildning med deltagare basorganisatio-UBS, i

med KunskapslyftsstuderandeUBS, inom grundläggande vuxenut-nen
bildning KunskapslyftsstuderandeUBS, inom gymnasialutan vuxenut-
bildning deltagareUBS, i basorganisationen UBS.utan utan

Tabell 4.15 genomsnittligaTotalt antal inskrivningsdagar vid
arbetsförmedlingen 1996 för deltagare i kommunal vuxen-
utbildning 1997 jämtörelsegrupperhösten och

Studerande i kommunal vuxenutbildning 821

Kunskapslyft, gymnasial nivå utan UBS 176
Kunskapslyft, gymnasial nivå med UBS 234
Kunskapslyft, grundläggande nivå utan UBS 196
Kunskapslyft, grundläggande nivå med UBS 256

UBSBasorganisation utan 144
Basorganisation med UBS 227

Arbetslösa 22 1

Arbetsmarknadsutbildning 260

Westerlund, Kunskapslyftet höst-Källa: Axelsson, O. 1999, DeltagareR. i
och jämförelsegrupper. för nationalekonomi,1997 Institutionenterminen

Umeå universitet.

med har längre arbetslöshet bakom deAlla UBS sig än öppetgrupperna
arbetslösa. arbetslöshetserfarenhetema för deltagarna deniKortast är
kommunala basorganisationen UBS.utan

jämförelse mellan kommunal vuxenutbildning och folkhögskolaEn
kan från bearbetningKunskapslyftsplatser hösten 1997 vi en av

tabell framgår,data från den riksrepresentativa enkäten. 4.16Av oav-
fyramånadersmåttenvilket de aktuella på arbetslöshetsett som an-av

erfarenhetvänds, deltagarna folkhögskolans kurser hariatt ar-mer av
betslöshet deltagarna kommunal vuxenutbildning.iän

bör dock påpekas för folkhögskolan gällerdetta sammanhangI att
tabell deltagarna folkhögskolornasresultaten i 4.16 på

Kunskapslyftsplatser medan kommunal vuxenutbildning i detta
Kunskapslyftet och kommunalasammanhang omfattar både den

basorganisationen.



ÖversiktSOU 1999:39 den kvantitativa utvecklingen 111av

Tabell 4.16 Procentandel deltagare i vuxenutbildning hösten 1997
registrerade vid arbetsförmedlingen 15 maj-15 september respek-

årtive

Kommunal Folkhögskola
vuxenutbildning

Arbetslös 1995 38 50
Arbetslös 1996 42 53
Arbetslös 1997 67 83
Arbetslös och1996 1997 40 51
Arbetslös och1995, 1996 1997 26 36

Källa: Melkersson, Kunskapslyftet KunskapslyftetM., 1999, 1997- 1998. In-
Umeåstitutionen för nationalekonomi, universitet.

uppfattning skillnaderna mellan Kunskapslyftama respektiveEn iom
förskoltyp får vi Kunskapslyftama i kommunalatt notera attgenom

andelen månad föreregi på gymnasienivå låg arbetslösa kursstarten
hösten och för Kunskapslyftama folkhögskolanpå 56 i på1997 procent

den66 deltagarna i kommunala vuxenutbildningenFörprocent.
grundläggande gymnasial inklusive Kunskapslyftetoch motsva-var
rande andel Lander 1998.43 Larson,procent

mellanLiknande skillnader Kunskapslyftare i gymnasial kommunal
vuxenutbildning och basorganisationen på gymnasial nivå inoteras

med de arbetslöshet där användes.Skolverket, l997b mått på som
beskriva i sin helhet. riksrepresenta-Hösten 1998 svårare Deär att

Kunskapslyftetshar denna gång inriktat påtiva enkätema sig
arbetslösa"kämtrupper, dvs. studerande år med UBS och högst25-55

gymnasial utbildning. Jämtörelsegruppema deltagare iarbets-tvåårig
marknadspolitiska arbetslösa och befolkningen övrigtåtgärder, iöppet

utvalda liknande de också år och har högstpå dvs. 25-55är ärsätt,
vik-tvåårig gymnasieutbildning. i detta sammanhang mycketEtt annat

för vuxenutbildning de tidi-tigt urvalskriterium deltagarna i inteär att
vuxenutbildning tabellhar haft UBS eller deltog hösten 1997. Iigare

resultaten arbetslöshetserfarenheter för dessa4.17 kan vi i termerse av
Arbetslösheten med antal gånghär år minst varitmätsgrupper. man en

registrerad vid arbetsförmedlingen 1995-1997.
registrerade vid arbetsförmedlingenSom uppvisar andelen ettsynes

stabilt dessa och liknande detmönster över mönsterettgrupper som
observerades för hösten erfarenhet arbetslöshet har den1997. Minst av

följd deltagarna kommunal vuxenutbildning,övriga befolkningen, iav
folkhögskolestuderande, iarbetsmark-arbetslösa deltagareöppet samt
nadspolitiska åtgärder.
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Tabell 4.17 Arbetslöshetserfarenheter registrering hos Ams som
arbetslös eller ej och sysselsättning 1995november och november
1996 för nybörjare i vuxenutbildning 1998 jämfö-hösten och

år tvåårigrelsegrupper 25-55 med högst gymnasial utbildning,
procent

Öppet ÖvrigaArbets- Kommunal Folkhög- Arbets-
löshet skola, UBS marknads- arbets- befolkningenvuxen-

utbildning, politiska lösa
åtgärderUBS

Ingen 45 33 5 13 74
81 18 1 20 22 12

2 17 19 26 2 1 7
3 20 30 49 44 7

Summa 100 100 100 100 100

Syssel-
29 7967 54 34satta

Vuxenstudiernas början och efter.Källa: Lander, 1999, årR. M. Larson, ett
delstudier från utvärderingen KunskapsLvftet. Institutionen för pedago-Två av

Göteborgsgik och didaktik, universitet.

uppgifterfinns också andelen sysselsatta i dessaDet Deom grupper.
november enligtandelen sysselsatta i november 1995 och 1996avser

ÅRSYS.f.d. Rangordningen för andelen sysselsatta den-RAMS är
för arbetslöshet, dvs. den högst för den övriga befolk-ärsamma som

arbetsmarknadspolitiska åtgärderoch lägst för deltagarna iningen
tabell 4.17.

någorlunda rättvisande jämförelser kan mel-deEn görassomav
sammanfattas tabelllan hösten och hösten 1998 den i 4.18.1997 är som

för och hösten baserade på de riksrepre-både hösten 1997 1998Data är
för har därmed fåttenkätema. Materialet hösten 1997 in-sentativa

skränkas till gälla dem år och har högst tvåårig25-55äratt som gym-
nasial utbildning. öka jämförbarheten mellan hösten ochFör 1997att

har dessutom endast de med med.hösten 1998 UBS 1997 tagits
tabellen framgår vilket de aktuella måtten påAv att oavsett av

arbetslöshet använder sig andel registrering hos arbets-utanavman -
förmedlingen, antal dagar i arbetslöshet, i arbetsmarknads-öppen
utbildning eller i andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder har-

mindre arbetslöshetserfarenheter nybörjarnanybörjama 1998 1998 än
1997.
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Tabell 4.18 Arbetslöshetserfarenheter för deltagare i kommunal
år tvåårigvuxenutbildning 25-55 med högst gymnasial utbildning

och UBS hösten 1997 och hösten 1998

1997 1998
Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla

1995
Andel % med noll dagar 15 22 20 36 34 35
Antal dagar

arbetslöshet 156 119 130 155 106öppen l 18
arbetsmarknadsutb. 33 19 22 23 l 5 17
andra konj be åtg 46 29 35 45 29 34

1996
Andel % med noll dagar 8 14 12 36 33 34
Antal dagar

arbetslöshet 150 110 122 144öppen 104 114
arbetsmarknadsutb. 81 22 20 20 12 15

åtgandra konj be 58 46 50 53 40 42
9971

Andel % med noll dagar 2 6 5 25 28 28
Antal dagar

arbetslöshet 130 102 110 131 90öppen 101
arbetsmarknadsutb. 10 11 10 13 10 11

åtgandra konj be 32 26 27 56 47 50
1998
Andel % med noll dagar 11 16 15
Antal dagar

arbetslöshet 120 86 95öppen
arbetsmarknadsutb. 9 10 9
andra be åtgkonj 32 25 27

Andra konj be åtg andra konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Anm.
dem började studera årsFör 1997 1997 arbetslöshet bara erfarenheterrepresenterarsom

under halvår och börjademotsvarande för dem studera 1998.ett som
Källa: Melkersson, 1999, Kunskapslyftet 1997 KunskapslyftetM., 1998. In--

Umeåstitutionen för nationalekonomi, universitet.

kortare arbetslöshetserfarenhetema avspeglar också högreDe sig i
arbetsinkomster Kunskapslyftetunder åren före för kullen börjadesom
studera hösten jämfört med dem började studera hösten1998 som

andra avseenden de dock gäller1997. I liknar varandra Det t.ex.mer.
födelselandålder, kön, och utbildningsbakgrund. det falletI ärsenare

fördelningen på grundskola respektive tvåårigt ungefärgymnasium 25
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respektive båda fallen.75 i Individer med högre utbildningprocent
ingår, inte i denna jämförelse. Melkersson, 1999sagt,som

Skillnaderna arbetslösheti mellan de två studerandekullama skulle
enligt Melkersson bli studerande, inte återfannsännu större iom som

HÄNDEL-databasen,arbetslöshetsstatistiken hade kunnat inkluderas.
Av tekniska skäl måste urvalet, enkätundersökningen baserar sigsom
på, utifrån den tillgängliga arbetslöshetsstatistiken.göras Individer som
inte varit registrerade där någon gång sedan 1992, ändå varitmen ar-
betslösa kunde därför inte komma med i urvalet.

studieInregias Kunskapslyftets omfattning kommunernai jfr.av
avsnitt 6.3 innehåller också vissa uppgifter de studerandes arbets-om
löshetsbakgrund Inregia, 1999. deras fallI arbetslöshetenär mätt un-
der femmånadersperiod före påbörjade studier och de studerandeen

fokuseras de kortutbildade dvs. de har högst tvåårigärsom som gym-
nasieutbildning. visar sig derasDet i material procentandelenäven att
arbetslösa högstmed tvåårig gymnasieutbildning bland de studerande
på gymnasial nivå i kommunal vuxenutbildning sjunker något mellan
hösten och hösten1997 1998:

1997 1998
Kommunal vuxenutbildning, totalt 25 23
Kunskapslyft 33 28

detta fallI underskattar dock andelen kortutbildade arbetslösa årman
beror1998. Det på del arbetslösa de börjadeinnanatt stu-en som var

dera fortsätterI997 studera 1998. Dessa individer har avregistreratsatt
hos höstenArns 1997 och hamnar därmed utanför arbetslöshetsstatisti-
ken det inte återregistrerats under femmånadersperioden införom
kursstarten hösten 1998. Givet det så många arbetslösaatt var pass som
enligt CSN:s statistik Holmlund, 1999 gick vidare i sina studier mel-
lan våren 1997 och hösten 1998 det för närvarande svårt draär att

slutsatsernågra på basis Inregias material andelen arbetslösa iav om
vuxenutbildningen förändrats under perioden 1997-1998.

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt uppföljningen delta-att av
arbetslöshetserfarenheter måste utvecklas betydligt för denattgarnas

ska bli meningsfull. inte utvärderingamasDet uppgift för lö-ståär att
pande statistikproduktion. slutsatserDe på nuvarande stadiumman
ändå verkar kunna dra individer med lång arbetslöshetserfarenhetär att
i första hand återfinns i arbetsmarknadsutbildning eller iarbetsmark-
nadspolitiska åtgärder. arbetslöshetserfarenheterKortare har de indivi-
der går med stöd UBS i Kunskapslyftet folkhög-antingen påsom av
skola eller i kommunal vuxenutbildning eller söker arbete. Kortastsom
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Kunskapslyftetarbetslöshetserfarenheter har de UBS går iutansom
kommunala Vuxenutbildningens basorganisation.eller i den

aspekter och med tanke deMed till fördelningsmässigahänsyn
för olikaoch statsfinansiella kostnaderna dessasamhällsekonomiska

ordning, dvs. deförefaller detta tämligen rimligaktiviteter, attvara en
arbetslöshet oftare verkar återfinnas ibelastadeär mestgrupper som av

ochmellan utbildning arbetslösaRelationende dyrare aktiviteterna. av
förtjänar dock studerasfå arbetederas möjligheter närmare,attatt en

respektivefråga återkommer till i avsnitt 4.6 6.5.vi
ha nå-nuvarande stadium svårarefråga det påEn är attsomannan

flerutvecklingen tiden. Blir detuppfattningbestämd är överomgon
med kortarearbetslöshetserfarenheter och/ellerstuderande utan ar-

mellan antaletKunskapslyftet relationenbetslöshetserfarenheter i Hur
Kunskapslyftets olika mål-storlekenKunskapslyftet och pådeltagare i

utvecklas tidenarbetslösa kortutbildade,exempelvis de ärövergrupper,
måste följasfrågaockså noggrant upp.en som

Invandrare4.4.5

kommunaladenfödda på gymnasial nivå inomAndelen utomlands
Uppgifter förhöstenpå knappt 18 1997.vuxenutbildningen låg procent

födda ligger konstantandelen utomlands ivåren 1998 visar stort settatt
andelen utomlandshösten antyderför 1998och mätveckostatistiken att

Ävenomfattning. inomförändras nämnvärdifödda denna nivå intepå
födda, hösten 1998,ligger andelen utomlandsKunskapslyftgymnasialt

knappt 18på procent.
andelen föddagrundläggande vuxenutbildning lågTotalt inom ut-

grundläggande Kun-hälften hösten 1997. Inomomlands lite drygtpå
och för höstenknapptsiffran högre, 55skapslyft något procentvar

den andelen till drygt 56ökar1998 procent.
kur-olika kurstypema allmännadetill fördelningenOm avman ser

utlandsfödda högstandelenorienteringskurserochyrkeskurser ärser,
yrkeskurser.inom

utomlands födda kanfinansieringsformen hosVad gäller gruppen
gradutomlands har i lägreStuderande föddakonstateras att gruppen

stude-grad studiemedel och SVUXAhögreoch i änUBS SVUX, men
finansieringsform på-harAndelen Annanrande födda Sverige.i som

tillförklaringfödd eller ej. Enhuruvida i Sverigeverkas inte ärmanav
studerandegradhar i högre UBSstuderande födda i Sverige änatt

utlandsfödda haft förankring påfärrekanfödda utomlands att ar-vara
a-kasseersättning.berättigade tilldärför varitbetsmarknaden och inte

ochförvärvsarbete både SVUXtid ihar krav på längreUBS än
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SVUXA. För berättigad till UBS ska ha arbetat i minstatt vara man
fem år, för fyraSVUX år och för SVUXA minst år.tre

Finansiering4.5 och anordnare

Studieñnansiering4.5.1

Utöver vuxenstudiestöden UBS, SVUX och finnsSVUXA en grupp av
finansieringssätt i statistiken betecknas finansiering".Annansom som

finns de studerande uppbär formHär inte någon ovanståendesom av
stöd. kan handla arbetsmarknadspolitiskaDet insatser, utbild-t.ex. om
ningsbidrag för arbetshandikappade eller utomnordiska invandrare, so-
cialbidrag finansiering lån eller medel.privatasamt genom egna

Tabell visar uppgifter för hela den kommunala Vuxenutbild-4.19
ningen. denna tabell kan studerande ha haftI än typen mer en av
studieñnansiering och detta inte kan och jämföragör att man summera
med tabelluppgifter.andra

vårenTabell 4.19 Studiefmansiering, 1997 1998,hösten och stude-
nivå,rande inom kommunal vuxenutbildning, gymnasial inklusive

Kunskapslyftet

Studiefmansiering Antal studerande Andel samtligaav
studerande, procent

Våren VårenHösten Hösten
1997 1998 1997 1998

UBS 47 200 63 800 27,0 33,5
SVUXA 8 800 8 000 5,0 4,0
SVUX 8007 7 100 4,5 3,5
Studiemedel 10041 41 000 24,0 21,5

finansieringAnnan 68 500 72 000 39,5 37,5
100,0 100,0

Källa: Skolverket, 1999, året med Kunskapslyftet,Första Dnr 97:1646.

tydlig utveckling under 1997/98En andelen UBS ökar på bekost-är att
nad alla andra ñnansieringsfonner. Tilläggas kan denatt storaav av

finansieringandelen med Annan studerar hela högst77 200procent
vilket ungefär halvtidsstudier.gymnasiepoäng, motsvarar
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Sett utbildningsbakgrunden kan konstateras ochSVUXmot att
SVUXA relativt jämnt fördelat medan ojämförligtUBS utnyttjasär

dem har högst jämförelsetvåårig gymnasieutbildning. Enmest av som
mellan hösten ochterminerna, 1997 våren 1998, visar bland deatt stu-
derande med ökade andelen studerandeUBS med högst tvåårigt gym-

kraftigt, frånnasium 44 till 52 andra påInomprocent. t.ex.grupper,
grundläggande kan liknande förändringarnivå, noteras.

Studiefinansieringsfonnen beroendevarierar på hur många poäng
flerstuderar. desto andel de stude-Ju poäng störresom personen av

rande medan de studerande endast läser tillutnyttjar UBS, 100som upp
uteslutande finansieringsform.i har SammaAnnanpoäng sett ten-stort

dens kan det handlar studier på dagtid respektivenärnoteras om
kvällstid.

har andel studierna bedrivits medSom An-nämnts storovan en av
hela 1997/98 kunde fyrafinansiering. Sett tioöver nästannan av av

hänförssamtliga studerande till denna ochUBS, SVUX,grupp.
ungefär lika många. valdeSVUXA täckte Att så många Annan

finansiering det faktum studerar deltid ochförklaras många påattav
studiestöd.därför kan finansiera sina studier dessa särskilda An-utan

finansiering ökar åldern, endastdelen med med har 30Annan t.ex. pro-
de studerande20-24-åringama, 70 övernästan procentcent men avav

detta50 år finansiering på sätt.
uppgifter finns för mätveckan hösten 1998 antyderDe att an-som

minskardeltog i gymnasialt Kunskapslyft med UBSdelen demav som
1997. Enligt denna statistik ökar formeni förhållande till hösten Annan

andelen Studiemedel minskar. Skolverketsfinansiering samtidigt som
hösten under årtillförlitliga redovisning 1998 kommeröver senaremer

1999.

Utbildningsanordnare4.5.2

ochanordnare gymnasial vuxenutbildning kommunernaStörst ärav
därefter kommer landstingen. Fördelningen verksamhetspoäng påav

folkhög-olika utbildningsanordnare 1997/98 visas i tabell 4.20. För
upphandlasredovisningen endast de kurserskolorna gäller avsom

Kunskapslyftet, vilka ställetkommunen, deras platser iinte i re-egna
dovisas i tabell 4.21.

deAndelen utbildning hos folkbildningen, AmuGruppen och privata
utbildningsföretagen har ökat från till Orsakerna14 19 procent.procent

flera. kommuner hann inför hösten 1997till detta kan Många intevara
anordnare. Efterfrågan på yrkesut-upphandla avsedd mängd hos annan
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bildning har dessutom varit beräknat och yrkeskurserstörre än genom-
förs främst hos andra utbildningsanordnare kommun och landsting.än

Tabell 4.20 Verksamhetspoäng påfördelat olika utbildnings-
anordnare, kommunal gymnasienivå,vuxenutbildning, procent

Utbildningsanordnare Hösten 1997 Våren 1998

Kommun 78,4 73,7
Landsting 7,9 7,3
Folkhögskola 1,3 1,2
Studieförbund 3 4,0
AmuGruppen 0,9 1
Annan utbildningsanordnare 8,4 12,4
Summa 100,0 100,0
Källa: Skolverket, 1999, året med Kunskapslyftet,Första Dnr 97: 1646.

Sett hösten och1997 våren ligger folkhögskolans1998 andelöver i
konstant medan studieförbunden ökar sin andel något.stort sett

Merparten den samlade kommunala vuxenutbildningenav genom-
fördes kommunali regi eller landsting. hela den kommu-Sett överav
nala vuxenutbildningen inklusive Kunskapslyftet för våren 1998, sam-
lades utbildningen81 hos kommuner och landsting. Externaprocent av
anordnare, förutom AmuGruppen, folkhögskola och studieförbund,
samlade drygt 12 procent.

tendens kanEn urskiljas utifrån den tillgängliga mätveckosta-som
tistiken för hösten 1998 andelen verksamhetspoängenär att av som ge-
nomförs kommun och landsting minskar ytterligare och Annanattav
utbildningsanordnare ökar. Den utveckling inletts under vårensom

skulle1998 med andra ord fortsattha på hösten år.även samma
Fördelat på kan konstateras samtliga ökat sin andelämnen att ämnen

hos Annan utbildningsanordnare från hösten till1997 våren 1998.
Störst ökningen i de mindre fysik, kemi och historia. Störstär ämnena;
total andel hos Annan utbildningsanordnare har datakunskap, lägst har

Övrigafysik och kemi. Folkhögskolorna har tyngdpunkten förlagd till
där folkhögskolekurser enligt folkhögskoleförordningen redo-ämnen,

visas, därefter orienteringskurser hos dem. Studieför-Hosstörstvar
bunden och AMU orienteringskurser och datakunskapär störst.
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Folkhögskolor

Folkbildningsrådet har fått medel till särskilda utbildningsinsatser för
arbetslösa och Kunskapslyft folkhögskolan. medelinom skaDessa an-
vändas till genomföra verksamhet vad detutöveratt motsvararsom
allmänna bidraget. anordnas grundskole-Kurserna på och gymnasie-
nivå och omfattar veckor. Innehållet ska delminst 15 motsvara en av

utbildningsgång leder fram till grundskoleutbild-antingenen som en
ning eller gymnasieutbildning.treårigen

Tabell 4.21 Antal deltagarveckor och studerande i folkhögskolans
1998särskilda vuxenutbildningssatsning, hösten 1997-hösten

VårenHösten 1997 1998 Hösten 1998

Antal deltagarveckor 155 100 166 900 161 300
Antal studerande 9 350 9 100 10 100
Varav kvinnor 6 050 6 000 6 550

Folkbildningsrådet, Slutrapport studieförbundens och folk-Källa: 1998, om
utbildningsinsatser för arbetslösa budgetårethögskolornas särskilda 1997.

utbild-Folkbildningsrådet, Slutrapport folkhögskolornas särskilda1999, om
för arbetslösa budgetåret 1998.ningsinsatser

verksamheten under tiden hösten till höstengenomförda 1997Den
tabell deltagarveckor ökade mellan4.21. Antalet1998 ipresenteras

minskning1998. Till hösten 1998 noteradeshösten 1997 och våren en
antalet ligger Kvin-ändå hösten 1997.med drygt 3 överprocent, men

konstant under tredjedelarandel ligger i tvåstort sett strax avnornas
antalet studerande.

har allmänna kom-övervägande delen kurserna utgjortsDen avav
utbildningar grundskole- och gymnasienivå medpetenshöjande på

basämnen, datakunskap.tyngdpunkt på språk samt
de studerande högstUnder kalenderåret hade 371998 procentca av

hade tvåårigt gymnasiumgrundskoleutbildning och drygt åtta tioav
folkhögskolekursen. detutbildning de påbörjade Närhögsta innansom

gäller åldersfördelningen utgjorde år 6025-45 procent avgruppen ca
alla svarade för 28studerande. Gruppen 20-24 år procent.ca

vuxenutbild-folkhögskolan och kommunaljämförelser mellanFör
hänvisas till andra avsnittning, med avseende på målgrupperna i övrigt,

underi detta kapitel och till diskussionen 4.7.
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Statens skolor för vuxna

Statens skola för deltarSSV, på olikatvå i Kunskapslyftet.sättvuxna,
harSSV tilldelats platser motsvarande 300 verksamhetspoäng000 för

perioden juli till december1 1997 31 1998. Det 400 hel-motsvarar ca
årsstudieplatser. Dessutom upphandlar kommunerna utbildning från
SSV. Totalt uppgår volymen till drygt årsstudieplatser.2000 Enligt
Skolverkets med uppgifter kursdeltagarna framgårrapporter attom

har omkring kursdeltagare7 000 de kurserpå räknasman som som
SSV:s kurser. den totalaAv verksamhetspoängen svarade kvin-egna

för 67 De räknat andel verksam-största ämnenaprocent.norna som av
hetspoängen, våren 1998, engelska 20 procent, matematik 14var
procent, samhällskunskap 12 procent och svenska/svenska and-som
raspråk 12 procent.

4.6 Vad händer efter Kunskapslyftet

de friståendeEn nationella utvärderingama, genomförts vidav som
Göteborgs uppföljninguniversitet, den första riksrepresenta-är en av
tiva enkäten Lander ochLarson 1998 1999, kapitel 5.ävense

uppföljningDenna behandlar situationen för deltagarna före efteroch
studierna och hur de på sina studier.ser

Populationerna till studien har utgjorts studerande i kommunalav
vuxenutbildning, på grundläggande och gymnasial nivå i Kunskapslyf-

och basorganisationen, respektive studerande folkhögskolomaspåtet
Kunskapslyftsplatser. Två enkäter med års mellanrum har besvarats.ett
Svarsfrekvensen, det gäller den enkäten, låg på 70när senare ca pro-

vid tidpunkten för den preliminära rapporteringen till Kunskaps-cent
lyftskommittén. Sett det ursprungliga urvalet kan utvärderama föröver
närvarande uttala sig 50 dylika panelstudierFör redanärprocent.om ca
detta inget dåligt resultat. Deltagarna dennai studie har svaratsnarare
flitigare i många andra fall. Utvärderama dockän poängterar att
slutsatser för närvarande endast kan dras med viss försiktighet.

Sammantaget det, beroende på huvudman, omkring 15 procentvar
någon avbrötgång sina studier. För många dock avhoppetsom var en-

dast tillfälligt och 3-6 återkom till utbildningen Detprocent senare.
totala faktiska avhoppet blev därför Folkhögskoloma10 procent.ca
kan färre avbrott, uttryckt högrei genomströmningstal knappt 90notera

vad genomsnittligt har i den kommunala vuxenutbild-änprocent, man
ningen, drygt se tabell80 4.22.procent
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Tabell 4.22 Studiegenomiörande efter huvudman och anordnare,
påbörjade studier hösten 1997, procent

Fullfölj de Avbröt Avbröt Summa
studierna studiernatemporärt

Folkhögskolor som
huvudmän 88 3 9 l 00

Kommunala huvud-
83 6män, 11 100sza

AmuGruppen 93 7 100
Folkhögskolor 93 1007-
Komvuxenhet 82 7 l 1 100
Landsting 92 3 5 1OO
Studieförbund 80 5 15 100
Övriga 88 8 4 100

Källa: Lander, M ,l999, Vuxenstudiernas börjanR Larson, och år efter.ett
Två delstudierfrån utvärderingen KunskapsLvftet. Institutionen för pedago-av
gik och didaktik, Göteborgs universitet.

Bland anordnama inom den kommunala vuxenutbildningen ligger av-
brottsfrelcvensen förhögst studieförbunden och komvuxenhetema och
lägst för folkhögskolomaAmuGruppen, och landstingen. flestaDe av-
hoppen kommunalainom den Vuxenutbildningen förekommer på kur-

vuxenutbildningi grundläggande och orienteringskurser ca 12-13ser
procent. Till de variabler höjer avbrottsfrekvensen hör exempelvissom

ochmissnöje med ekonomin har modersmål svenska.änannatom man
uppföljningsenkätenDen aktuella visar dem börjadeatt stu-av som

dera inom vuxenutbildningen med kommunen huvudman höstensom
1997, arbetslösa, hade arbete och55 21 9procent procent procentvar
kom från andra studier se tabell 4.23. Vad gäller februarisituationen i

har fortsatt1999 23 studera på denna nivå, har15procent att procent
gått vidare till högskoleutbildning, arbetar medan39 18procent procent

arbete. siffror, hämtade från enkätuppgiftema,Dessaär utan ärsom
visar på tydlig förändring minskad arbetslöshet bland demeden sva-
rande mellan hösten 1997 och vintern 1999.

folkhögskoladem började studera på på höstenAv 1997,som var,
70 arbetslösa, hade arbete och kom från14 11procent procent procent
andra studier. februari kanFör situationen i 1999 43noteras att procent
har fortsatt folkhögskolan.med sina studier på tionde finnsDrygt var
inom högskolan, 18 har arbete, 23 arbetslösa.ärett procentprocent
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Tabell 4.23 Sysselsättning hösten 1997 februari 1999 föroch
i vuxenutbildning respektive folkhögskolastuderande kommunal

1997,hösten procent

Kommunal Folkhögskolanvuxenut-
bildning

1999 1999Sysselsättning 1997 1997

18Arbete 21 39 14
Arbetslös 55 18 70 23
Studier 9 38 l 1 54

Kom/Fhsk 23 43....
Högskola 15 ll....

5 5 5Annat 15

100 100 100 100Sza
Vuxenstudiernas början och år efter.Källa: Lander, ,1999,R Larson, M ett

Kunskapslyftet. för pedago-delstudier från utvärderingen InstitutionenTvå av
Göteborgs universitet.gik och didaktik,

arbetslösheten har minskatenkätresultat det tydligtUtifrån dessa är att
högrefolkhögskolan. Folkhögskolornas deltagare har iinomäven om-

jämförelse kommunalastudera med denfattning fortsatt i vuxenut-att
vuxenutbildningen ibildningen, medan deltagare i den kommunala

ursprungskate-arbetar. uppdelning på respektivehögre omfattning En
avseende.information dettagori kan ytterligare ige

respektive syssel-februari utifrånTabell visar fördelningen i 19994.24
anordnadför de studerande inom kommunaltsättning hösten l997 vux-

hade arbete förebland demenutbildning. kanHär att ettsomman se
arbetslösaarbete. Någrastudierna drygt hälften åter i ärär procent

kategorin Studerar ingårandel har fortsatt studera ioch attstoren
högskola.på gymnasienivå och påbåde studerande

bland dem arbetslösa innanVidare tabell 4.24visar att som var
fåttfortsatt studera medan harstudierna har 2838 procentprocent att

arbetslösa. Majoriteten demarbete. knapp tredjedel återEn är somav
har fåtthar fortsatt studera,studerade hösten 1997 19innan procentatt

arbetslösa.arbete medan 12 ärprocent
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Tabell 4.24 Sysselsättning före studierna och i februari 1999,
fördelningprocentuell sysselsättning hösten 1997 i kommunaltper

anordnad 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 Larson, M ,1999, Vuxenstudiernas början och år efter.ett
delstudierTvå från utvärderingen Kunskapslyyftet. Institutionen for pedago-av

gik och didaktik, Göteborgs universitet.

Tabell 4.25 åskådliggör på motsvarande fördelningen folk-sätt av
högskolans deltagare i februari utifrån1999 respektive sysselsättning
hösten 1997. visar drygt hälftenDen dem arbetslösaatt av som var
hösten har fortsatt studera.1997 Oberoende sysselsättning höstenatt av

ligger1997 studiedeltagandet 50 för de studerande pårunt procent
folkhögskolan. de arbetslösa hadeAv 15 arbete medan 26procent pro-

fortfarande arbetslösa.cent var

Tabell 4.25 Sysselsättning före studierna och i februari 1999,
procentuell fördelning sysselsättning hösten 1997 i folkhög-per
skolan

Sysselsättning, februari 1999

Sysselsättning, Arbete Arbetslös Studerar SzaAnnat
hösten 1997

Arbete 34 7 54 5 100
Arbetslös 15 26 54 5 100
Studerar 16 27 51 6 OO1
Annat 18 16 46 20 100

Källa: Lander, R Vuxenstudiernas börjanLarson, M ,1999, och år efter.ett
Två delstudier från utvärderingen Kunskapslyftet. Institutionen pedago-förav
gik och didaktik, Göteborgs universitet.

I jämförelse med den kommunalt anordnade utbildningen det färreär
arbetslösa folkhögskolestuderande fått arbete studerande iänsom
kommunal vuxenutbildning. "Placeringsgraden" för de arbetslösa 28är
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för kommunal vuxenutbildning och för folkhög-15procent procent
Ävenskolan. för de kategorierna har den kommunalaövriga vuxenut-

bildningen placeringsresultat på arbetsmarknaden folkhög-bättre än
alla haft arbetslöshetserfarenhetskolan. beaktarOm nästanatt un-man
kan den direkta place-der l990-talet se avsnitt 4.4.4 så säga attman

vuxenutbildning och den förringsgraden för kommunal 28är procent
folk-Studiefrekvensen ökar däremot ifolkhögskolan 15 procent. mer

totalt jämfört medhögskolan, från till 5416 procent sett,procent en
kommunalökning från till 38 totalt i19 procent sett vuxenut-procent

fortsatt studiedeltagande ligger lägre ienda därbildning. Den grupp
redanfolkhögskolan kommunal vuxenutbildningi ärän gruppen som

studerade hösten 1997.
dessa resultatnuvarande stadium svårt bedömapåDet är att sam-ur

information desynvinkel. detta behövshällsekonomisk För ommer
i förhållandefortsatta utveckling och hur den sigolika tergruppernas

iKunskapslyftsutbildning.deltar Dettill olika inte sam-somgrupper
syftar tillbeskrivs i avsnitt 6.5hällsekonomiska projekt närmaresom

frågor.på dylikaatt ge svar
efter Vuxenstudi-information de,Enkäten dock viss somen omger

arbete ellerupplevde någon förändring i sittbörjat arbeta,åter harema
förbetydelse arbetet. 14belyser utbildningenssin arbetssituation som

kommunal vuxenutbildning svaradede studerande i attprocent vux-av
menadeför klara arbetet. 28enutbildning nödvändig procentär att av

mindre 13bättreklarar arbetet på Enden sätt.gör ettatt att grupp,man
arbetsuppgifterklarar kvalificeradesvarade deprocent, att me-nu mer

utbildningen i sittde har någonansåg intedan 44 nyttaattprocent av
Motsvarande siffror för folkhögskoloma iarbete.nuvarande stortser

förändringar själva arbetssituationenVad gäller ilikadana ut.sett sva-
fåttarbete, tredjedelfåtttredjedel nytt attatt man ny ar-enmanrar en

kvalificerade uppgifter. Mångatredjedel fåttbetsgivare och att meren
Hälften tycker detfå behålla jobbet.känner också säkrare påsig attatt

gåttarbeta. tidigare arbetslösa ihar blivit roligare De vuxenut-att som
vuxenstuderandehögre utsträckning andrabildning söker sig också i än

tidigare arbetslösa,arbetsområden eller jobb.till De som varnyanya
dessutom säkrare tidigare pååterfinns arbete känner sigi än attmen nu

behålla jobb.sitt
bara lärfår från utbildningen den inteGeneriska färdigheter omman

klara olika andra situationer.studier sig iklara även attatt utanen
ha fyrastuderat i enkätenfärdigheter har utvärderamaDessa attgenom

samarbeta,förmågan skaffa information,behandlademått attattattsom
planera arbets-och hur klararfölja samhällsdebatten störreattman en

dessa färdig-verkar ha utvecklatuppgift. folkhögskolestuderandeDe
anord-kommunaltutsträckning de studerat inomheter i högre än som
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nad vuxenutbildning. På folkhögskoloma 80är positiva iprocentca
alla fyra aspekterna. 40 fler folkhögskolomapå inom kom-procent än
munal vuxenutbildning utbildningen hjälpt dem det gälleratt näranser
samarbete och förståelse för andra människor. Motsvarande differens

det gäller förståelsen samhällsdebattennär 25 till folk-är procentav
högskolomas fördel. Upplevelsen ha lärt dessasig generiska far-attav
digheter påverkas endast mycketi liten grad tidigare utbildnings-av
nivå, erfarenhet upprepad arbetslöshet, kön och ålder hos de stude-av
rande.

Så långt den riksrepresentativa enkäten. Hur det vad gällerutser
Änframtiden inom högskolan för de studerande i vuxenutbildningen

Årlängeså finns inte mycket fakta på detta område. 1998 genomförde
SCB enkätundersökning bland högskolenybörjare läsåren 1990/91en
och 1995/96 SCB, 1998c. denI undersökningen redovisas folk-inte
högskolan för sig, skillnad mellan läsåren andelen medattmen en var
kommunal vuxenutbildning högsta utbildning 10 blandprocentsom var
högskolenybörjarna 1990/91 och 14 bland dem börjadeprocent som
1995/96. förändring harDenna alltså sin grund före Kunskapslyftet.

Som vi det betydande andel de studeradeär vidsett ovan en av
folkhögskolor och kommunalinom vuxenutbildning går vidare tillsom
högskola och 10-15universitet procent. Kunskapslyftskommittén
noterade i sitt förra betänkande SOU 1998:51 15-18att runt procent

dem registrerats vuxenstuderande på gymnasial nivå inomav som som
år hittills har brukat återfinnas studerande på högskolenivå.ett par som

Mycket tyder alltså på det finns potential högskole- ochatt storen av
universitetsstuderande inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Fler
vuxenstuderande skulle därför kunna komma läsa högskolenivå.påatt
Resultatet beror naturligtvis också på konkurrensen platserna samtom

vilkenpå i takt utbyggnaden högskolan sker.av

4.7 Diskussion

Den totala vuxenutbildningsvolymen

På total nivå har utbildningen markant de åren.växt senasteav vuxna
Störst ökningen inom den kommunala vuxenutbildningenär där-som
med framstår den utbildningskategorin med understörsta straxsom
175 000 helårsplatser, vilket innebär ökning med omkring 67 000en
platser sedan 1995/96. volymmässigtRent tillhör utbildningenäven av

inom högskolan de utbildningskategoriema. Enstörstavuxna en av
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tillhörpersonalutbildningen storleksmässigtjämförelse visar att t.ex.
knappt helårsplatser. Om70 000mellangruppen mansummerarman-

det sigantal helårsplatser visarbaserad påberäkning attgör en grov
nettoökninguppvisatutbildningvolymenden totala enav vuxnaav

med 000ökning 55vilketsedan på 141995 procent, motsvarar caenca
vuxenutbild-bakgrund vissaskaplatser. ökningDenna attmot avses

personalutbild-ocharbetsmarknadsutbildningenningskategorier, t.ex.
deninomtidsperiod. Satsningenminskat underharningen, samma

motverkatsdärför till viss delharvuxenutbildningenkommunala av
områden.andraminskningen på

de redovi-utbildningsvolym ligger,totalaFolkhögskolomas över
helårsplatser. Inomknappt 35 000nivå kringkonstantsade åren, på en

gymnasialauppvisar dendäremot,vuxenutbildningen,kommunaladen
och1995/96mellan årendärmarkant ökningsärskiltnivån manen

på drygtUnder 1998 låg90med1998 ökat närmare procent. man
ökningskedde vissgrundläggande nivåhelårsplatser. På140 000 en

denhelårsplatser,000till knappt 291997,kalenderåret men
andraBlandminskning år 1998.ha förbytts iutvecklingen ensynes

högskolanocksåvolymökning kanuppvisarutbildningskategorier som
nämnas.

ålder och könmålgrupperKunskapslyftets -

skälnaturligaår dominerar25-55prioriterade åldersgruppenDen av
nivå i kommu-grundläggandeområden. Påallavuxenutbildningen på

andelkonstantiåldersgrupphar dennavuxenutbildningnal stort setten
gymnasial nivå kanPåstuderande.de noteraspå drygt 80 procent enav

Grup-till drygt 70åldersgruppdennaandelsökning procent.stadig av
ochmellan 25gymnasial nivå,påbetydligttill år25 störreärpen upp
därvuxenutbildning,kommunalgrundläggandeinom30 änprocent,

mellan och 20andelen ligger 15 procent.
andel iattraheralyckatsjämförelsevisKunskapslyftet har störreen

dengymnasial nivåochgrundläggandebåde änpååldergruppen 25-55
åldersgrupp inomdennaAndelenbasorganisationen.kommunala av

grundläggande nivå. Påpådrygt 90Kunskapslyftet är procent gymna-
och 1998mellan 1997ökning årenmarkantsial nivå kan konstateras en

andelharFolkhögskolantill drygt 80 störrefrån drygt 70 procent. en
vuxenutbildningen,den kommunalajämförelse medäldre studerande i

de äldre kvinnorna.lyckats attraherasärskilt har man
påfallande.kvinnliga dominansenkvantitativadenTotalt ärsett
kommunalsåvälipå 65-70ligger stadigtandelKvinnornas procent
gymnasialochgrundläggandeKunskapslyftet påochvuxenutbildning
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nivå inom folkhögskolan. detAtt många kvinnorsamt bland deär stu-
derande inget Kvinnorna harär under flera år haftnytt. dominerandeen
andel den kommunala vuxenutbildningen och på folkhögskolan. Iav
arbetsmarknadsutbildningen däremot fördelningen mellan könenär i

jämn och den återspeglar denstort är könsfördelningsett finns isom
arbetslösa.gruppen

Utbildningsbakgrund

Studerande i kommunal vuxenutbildning har ungefär utbild-samma
ningsbakgmnd arbetslösa och individer deltar i arbetsmark-som som
nadsutbildning. Andelen med högst tvåårig gymnasial utbildning verkar

lite högre i kommunal vuxenutbildning i jämförelsegmppemaänvara
medan andelen med högst grundskola något lägre.är

Deltagare med UBS har i allmänhet kortare utbildning deän stu-en
derande inte har UBS.som

Ser enbart till kortutbildade individer med högst grundskolaman -
respektive tvåårigt gymnasium rekryterar folkhögskolorna högreen-
andel med högst grundskola den kommunala vuxenutbildningen.än På

andelen med högst grundskola högresätt är bland arbetslösa,samma
individer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och den övriga befolk-
ningen bland studerande kommunali vuxenutbildning.än

Utvecklingen mellan 1997 och 1998 verkar inte ha inneburit några
förändringar studerandesi de utbildningsbakgrundstörre inom gruppen

kortutbildade högst grundskola respektive tvåårig gymnasieutbild-
ning. den mån förskjutningI viss i de studerandes utbildningsbak-en
grund föreligger hela spektret grundskola högskola, före-översett -
faller den gå i riktning andel deltagare med högst grund-störremot en
skola och tvåårig gymnasieutbildning och mindre andel med efter-en
gymnasial utbildning. Det gäller både på grundläggande och gymnasial
nivå inom Kunskapslyftet.

Arbetslöshetserfarenheter

Uppföljningen deltagarnas arbetslöshetserfarenheter måste utvecklasav
betydligt för den ska bli meningsfull. kanDet inte utvärdering-att vara

uppgift stå för löpande statistikproduktion.attarnas
slutsatserDe ändå kan dra utifrån utvärderingarna indivi-är attman

der med lång arbetslöshetserfarenhet i första hand återfinns arbets-i
marknadsutbildning eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kortare
arbetslöshetserfarenheter har de individer går med stöd iUBSsom av



Översikt SOU 1999:39utvecklingenden kvantitativa128 av

kommunalfolkhögskola eller iKunskapslyftet påantingen vuxenut-
har dearbetslöshetserfarenhetereller söker arbete. Kortastbildning

den kommunalaKunskapslyftet eller iUBS går i vuxenut-utansom
bildningens basorganisation.

deoch med tankeaspekterfördelningsmässigatillMed hänsyn
olikaför dessastatsfinansiella kostnadernasamhällsekonomiska och

deordning, dvs.rimligtämligendettaförefaller attaktiviteter, vara en
återfinnas ioftare verkararbetslöshetbelastadeär mest avsomgrupper

definitiv bedömningkunnade dyrare aktiviteterna. För göraatt en mer
dessa olikadet går förhurinformationdockkrävs grupperommer

vidareutbildning.ocharbetsmarknaden iframöver på
svårt ha någonstadiumnuvarandedet påfråga är attEn somannan

Kunskapslyftet medförändringarna iuppfattningbestämd är avse-om
relationenHurarbetslöshetsbakgrund sedan 1997.ende på deltagarnas
Kunskaps-storleken påKunskapslyftet ochdeltagare imellan antalet

kortutbildade,de arbetslösaexempelvislyftets olika målgrupper, ut-
detbättre. Kommermåste följasfrågatidenvecklas äröver uppsomen

framtidenkortutbildade arbetslösa irekryterabli svårare attatt

vuxenutbildningenefterårSituationen ett

kom-hösten 1997 ivuxenstuderadede1999,Uppföljningen vintern av
arbetslösheten ifolkhögskolan, visaroch påvuxenutbildningmunal att

studerande deninomBland debetydligt.minskatdenna hargrupp
arbetslösa från 55minskade andelenvuxenutbildningenkommunala

årdrygttill1997 18studerande höstende ettprocentprocent senare.av
arbets-folkhögskolan 70för visarsiffrorMotsvarande procentatt var
endastutgjorde1999början. Vinternstudiernaslösa vid gruppsamma

grad fortsatthögredeltagare har iFolkhögskolans att stu-23 procent.
vuxenutbild-kommunaladeninom38dera 54 procentmotprocent

högrevuxenutbildning ikommunalimedan deltagarnaningen, om-
folkhögskolomas 18till arbete 39vidarefattning går motprocent pro-

ord högremed andravuxenutbildningen harkommunalacent. Den en
folkhögskolan.arbetsmarknadenplaceringsgrad på än

kommu-studerande inomdeandel,betydande 10-15En procent, av
hög-vidare tillhar gåttfolkhögskolanoch inomvuxenutbildningnal

högsko-potentialpåefter år. visarskoleutbildning Detta storett aven
vuxenutbildningen.gymnasialadenlestuderande inom

vinternuppföljningeninformationfåtthar vissviTrots att genom
för kunnapusselbitarmångaså länge görafattas det1999 attän en

placerings-Kunskapslyftetsdessasamhällsekonomisk bedömning av
främstochanalys.omfattande Förstbehövsdettaresultat". För meren
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måste studera dessa resultat i ljuset olika jämförelsegrupper. Deman av
arbetslösa inte gick i Kunskapslyftet hur gick det för dem Sedansom -
måste också analysen tid. brukargöra längre Det någraöver taman en
år fullständigt kunna överblicka hur många de vuxenstuderandeatt av

läser vidare på högskolan. Dessutom det några år innan detarsom som
läser på högskolan kommer på arbetsmarknaden.ut

5 19-0609Vuxenutbildning
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Kvalitativ5 utveckling utbildningav

och livslångt lärande för vuxna

detta kapitel redovisas kvalitativ utveckling utbildning ochI en av
livslångt för förstalärande Kapitlet sönderfaller delar.i Dentrevuxna.
delen består intryck Kunskapslyftskommittén på olika sättav som
samlat på sig under det gångna året. andra delen består delsDen av
sammanfattningar sådana utvärderingar nationellpå nivå, Kun-av som
skapslyftskommittén beställt fristående dels retlexio-utvärderare,av av

kring lokala utvärderingar. Del slutligen beskriv-utgörstrener av en
förutsättningar för pedagogisk utveckling.ning av nya

planeringStrategisk5.1

Kommunal organisation

Kommunallag och skollag landets kommuner fri-289 störreger nu en
utfonna politiska ledningsorganisation. Skolla-het tidigare sin Iän att

kommun och landsting ska eller fleraföreskrivs varje utseattgen en
styrelse för offentliga skolväsende. slutet årnämnder 1997sitt Isom av

kommuner nämndorga-då antalet uppgick till 288 variationen ivar- -
följande Skolverket, l998b:nisationen

kommuner hade nämnd med för förskola, skol-1880 en ansvar
barnsomsorg, alla obligatoriska och alla frivilliga skolformer.

för förskola, skol-63 kommuner hade nämnd med0 ansvaren
skolformer, nämnd medbarnsomsorg och alla obligatoriska samt en

för alla frivilliga skolformer.ansvar
kommuner hade nämnd med för förskola ochSex0 enen ansvar

nämnd med för skolbarnsomsorg, alla obligatoriska och allaansvar
frivilliga skolformer.

kommuner hade nämnd med för förskola, skol-Fyra0 en ansvar
barnsomsorg och alla obligatoriska skolformer grundsärsko-utom
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skolformerfrivilligaför allamednämnd samtlan, enansvaren
grundsärskolan.förmednämnd ansvar

nämndförskola,förnämnd medhadekommunerTvå enansvaren0
skolformer,obligatoriskaallaochskolbarnsomsorgförmed ansvar

skolformer.frivilligaför allamednämndsamt ansvaren
skol-förskola,förnämnd medhadeTvå kommuner ansvaren0

skolfonnerfrivilligaoch allaobligatoriska utomallabarnsomsorg
försvenskaförmednämndinvandraresvenska för samt ansvaren

invandrare.
ledningsorganisa-Övriga politiskaunikasinhadekommuner23 var0

kategoriernaavvek från deallation ovan.sexsom

skolbamsom-förskola,förmednämndalltsåVanligast ansvarenvar
inklusiveskolfonner,frivilligaallaobligatoriska ochalla vux-sorg,

kommunaladenåterfannsandra kommuner188. I 77enutbildningen
med andratillsammanskonstellationervarierandeivuxenutbildningen

nämnd.underskolformerkommunala en
särskiltoftafrån börjanorganiserades ettKunskapslyftet pro-som

organi-normalaVuxenutbildningenskommunaladensidanjekt vid av
för just Kun-1997slutet årilågkommunerlOlsation. I ansvaret av

ansvarade förnormaltdennämndskapslyftet på än somannanen
kommunstyrelsen.underdirektoftastochvuxenutbildningkommunal -

tycks haorganisationenkommunala ägtdenförändringarVissa av
antalhar iKunskapslyftetProjektet ettåret.detunder senasterum

hari övrigtnämndtill denkommunstyrelsenförts frånkommuner som
förhål-exempelvisSåi kommunen.vuxenutbildningen ärföransvaret
från årutbildningsnämndenochdäroch Piteå, Barn-Ljusdallandet i

Kunskapslyftet.för1999 ävenansvarar
baraintekommunernaförändringdennatillförklaring är attEn nu

dennaocksåKunskapslyftet sats-projektetpåsig utankoncentrerar ser
inne-vuxenutbildningen. Detreformeringperspektivetining avenav

Kunskapslyftetprojektetmellansamverkanflera kommunerbär i att
ökar.basorganisationenvuxenutbildningen inomkommunalaoch den

har varitpolitikernakommunansvarigadeförklaringEn är attannan
projekt-organisation,besluteninledandedeinvolverade i ommest om
utbild-anlitandetillförhålla sigska externahurledare, avmanom

facknämn-kollegor itill sinaöverlåtitoch sedanningsanordnare m.m.
KunskapslyftetVadverksamheten.den fortsattadema hantera ver-att

till denövergångvid dennavärdebeståendemed sigha förtkar av
kommunledningen.tillkopplingnämndenordinarie" nämnareär en

KunskapslyftetmellansamverkanblivitdetharorganisationOavsett en
reformering-betydelsefull iverksamheten ettordinarie äroch den som

sperspektiv.
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I vissa kommuner har både den ordinarie vuxenutbildningen och
Kunskapslyftet förts till politiskt ansvarigt exempelvis tillnytt organ,
beställamämnd i Göteborg och till avdelningen näringsliv, utbildning
och utveckling NUU under kommunstyrelsen i Ragunda. Detta mer
samhällsekonomiska perspektiv dock relativt ovanligt. Allmänt kanär

konstateras Kunskapslyftet har gjort hela den kommunalaattnog vux-
enutbildningen i dess allmänekonomiska perspektiv synligare för de
lokala politikerna.

Samverkan på lokal och regional nivå

Kunskapslyftet har föranlett omfattande samarbete mellan olikaett
kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och utbildningsanord-

olika slag. samarbete tycks fortsättaDetta utvecklas, vilketattnare av
positivt.är
Samarbetet med olika kommunala förvaltningar har kommit olika

långt olika kommuner. finnsi Det många exempel där socialförvaltning
och Kunskapslyftet samarbetar kring informations- och rekryterings-
frågor falli vissa har gått längre och låter deltagareett stegmen man

före kursstart uppburit socialbidrag få behålla bidraget underävensom
studietiden. Speciellt vanligt detta vid studier inom grundläggandeär
vuxenutbildning. dåKommunerna detta investering i syfteser som en

studerandespå sikt minska de bidragsberoende. finns ocksåDetatt
kommuner arbetsförrnedlingsnämndendär och Kunskapslyftet samar-
betar kring frågor rekrytering, utbud Andra exempel påom m.m. sam-

kommunala förvaltningarverkan mellan olika kan samverkan mellan
Örebrobiblioteket Kunskapslyftetoch Lindesberg, Storfors och ut-

Örebro ÖppenLindesberg och genomförs skola lokaliseradIgöra.
till Stadsbiblioteket och lärarutbildade handledare anställda förmed
detta ändamål. Storfors lokaliseratbiblioteket till byggnadI är samma

Kunskapslyftet vilket ovärderlig med referenslitte-varit tjänstsom en
utlåning, utökade öppettider och serviceanda" Storfors, 1998.ratur,

Mellan kommuner arbetsförmedlingoch tycks samarbetet i stort sett
fungera bra, vilket också verifierats vid kommunbesök Flen,KLK:s
Haninge och Vaggeryd och Därmed första handi avsnitt 5.4.3. iavses
samarbete vid information till och rekrytering blivande deltagare iav
Kunskapslyftet. Sådant samarbete sig i fler och fler kommunertar ut-
tryck i lokaler för vägledning Vägledningens Hus igemensamma som

finns exempel långtgåendeBorås. också på samarbeteDet mer avse-
ende bland arbetsförmed-kursutbud. Ett exempel på detta ärannat att
lingen efter inledande utbildning Kunskapslyftet kompletterar medien
specialinriktad denutbildning lokala arbetsmarknadens behovmot
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fortfarande vissdockfinnskommunerVaggeryd. vissaFlen och I en
reguljäradenKunskapslyftet inklusivekvar mellan vuxenut-rivalitet

arbetsförmedlingen.ochbildningen
individuellkopplad tillstudieplanindividuellområdeInom ett -

förekom-det förstamycket Fördockhandlingsplan återstår göra.att-
in-hunnitarbetsförmedlingen inteofta upprättaalltfördet att enmer

skullevägledningKunskapslyftetsvilkenhandlingsplan, inomdividuell
själv-detandra intedetstudieplan. Förindividuell ärkunna bygga en

individuellafrån dealltid utgårvägledareKunskapslyftetsklart att
huvudmån deupprättade denfinns iändock överhandlingsplaner som

planer.dylikamedarbetartaget
blivitunder åretharutbildningsanordnareolikaVuxenutbildningens

utsträck-har i alltSamarbetetKunskapslyftet. störreinvolverade imer
ellerreferensgruppervuxenutbildningsråd, motsva-form itagitning

utbudtänkbaravarandra etc.informerarrande, där omman
andrahar iSamarbetetfl.VaggerydStockholm,Kristianstad, m.

anordnaresolikautbud, däruppdelningocksåkommuner avsett pro-av
utgångspunkt.ñleringar utgjort

och arbetsta-arbetsgivarestatligakommunala ochmedSamarbetet
bra.fungerafallmångatycks irekryteringutbud ochbehov,gare om

näringslivetmed detsamarbetet privatasigvisathar däremotDet att
beroblandkanDetkommuner.många annatform ifunnit sininteännu

utbild-yrkesinriktadsådanbehovdirektanäringslivetpå att avmerser
exempelvis såKunskapslyftet,erbjudas inomalltid kanning intesom

företagsan-direktellerhögskoleutbildningKY-utbildning,kallad mer
falli mångalösning attyrkesutbildning. Den prövas ärpassad mersom

exempeltillfungerande fora,ochexisterandeutnyttjatidigare sökaän
samarbetesökaeller enbartBoråsgymnasieskolanyrkesnämndema i

Göteborg,branschförprojekt visskonkretaimed näringslivet en
utbild-kalladesåinrättandekanlösningStockholm. En avvaraannan

andraoch intressenterkommuner,motsvarande, därningsråd parter
Umeå.möts

förtiden Kun-underhar utvecklatsmellan kommunerSamarbetet
kommitkommunerdetta många över-exempel påskapslyftet. Ett är att

interkommunala ersättningar överensvid stämmerbelopp somens om
kur-olika slagförstatsbidragerhåller ibidrag kommunernamed de av

admi-förtill tiomed påslagiblandKunskapslyftet procenti uppser -
villanordnarkommunen. Detkostnader hosnistrativa omsomsynas

utbildningskostnademaminskartotaltmellan kommunersamarbete sett
Utbudet kanstiger.utbildningsgruppemafyllnadsgraden ieftersom

kostnad.till lägredifferentierasutökas ochdessutom
KunskapslyftetmedarbetetkonstateraskanSammanfattningsvis att

strategiskbygger påtidigaregradoch högrekonsoliderats ihar ännu
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planering rekrytering, utbud och genomförande. Det också tydligtärav
tankar kring tiden efter Kunskapslyftetatt börjar utvecklas och att en

positionering inför tiden efter år börjar2002 fonn.ta
Uppbyggnaden de regionala kompetensråden har påbörjats. Detav

finns förutsättningar för de ska kunna spela positiv roll föratt ut-en
vecklingen vuxenutbildning och livslångt lärande. förutsätterDettaav
dock kommunerna inklusive den kommunalaatt vuxenutbildningen och
Kunskapslyftet involveras dei regionala kompetensråden, vilket dock
för närvarande inte verkar fallet. Detsamma gäller de regionalavara
tillväxtavtalen. Inledningsvis förefaller det dock förstai hand ha varit

för näringslivssidan i kommunernarepresentanter inte utbildnings--
ansvariga arbetat med de regionala tillväxtavtalen.som-

5.2 Organisatorisk-pedagogisk utveckling

5.2.1 Information uppsökande verksamhet-

Informationen projektet Kunskapslyftet och kommunalom om vux--
enutbildning totalt har spritts på många olika i kommu-sett- sätt ute

från artiklar och i dagspressen via kurskataloger, bro-nerna, annonser
schyrer och reklamblad till direktreklam skriftlig eller muntlig.-

Uppsökande verksamhet har anordnats i varierande omfattning. Un-
der det första året Kunskapslyftet upplevde antal kommunerett stortav

tillströmningen till utbildning såatt det behövdesinte någrastor attvar
särskilda insatser. Många kommuner vågade inte riskera förlängaatt
köerna. Det också viss tid för de fackliga organisationernatog atten
utbilda sina presumtiva uppsökare. några fallI uppstod också oklarhe-

och missförstånd vad de fackligater organisationemas statsbidragom
för uppsökande verksamhet skulle användas till. Organisationerna har
fått statliga bidrag för utbilda uppsökare, medan det denpå kommu-att
nala sidan inte har funnits några statsmakten öronmärkta attav pengar
anställa uppsökare för.

bedömningEn från Landsorganisationen LO dagslägetiär att man
har väl fungerande samarbete med hundratal kommuner,ett medanett
det i övriga kommuner återstår finna för konstruktivtatt vägar ett
samarbete. exempelvisI Göteborg och Vaggeryd utnyttjade kommu-

möjligheterna och anställde uppsökare, i Göteborgs fall antalettnerna
fackliga förtroendemän. Under innevarande budgetår har fler kommu-
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Hörby, Piteå och Skellefteå fl. byggt den uppsökandeutner m.
verksamheten.

inledningsskedet finansierades ofta uppsökarnas lönerI genom
eller andra arbetsmarlcnadsåtgärder.ALU-anställning Vissa kommuner,

Stockholm, har fortfarande kvar ochexempelvis sådana insatser anser
de fungerat bra. Andra kommuner har dem, eftersomövergettatt ar-

första förbetsmarknadspolitiska åtgärder i hand verktyg hjälpaär att
människor till reguljära anställningar och därför innebärinte någon ga-

för uppsökaren kan kvar under tid.ranti någon längreatt vara

Vägledning5.2.2

Vägledningen har i flertalet kommuner byggts under Kunskapslyftetsut
första år. Många kommuner exempelvis Norrköping och Stockholm- -

infotek, studie- medhar samlat och yrkesvägledare, arbetsförrnedlare
flera lokal elleri och närliggande lokaler.en samma

vägledning fårönskar också detta det inteVuxna ävensom om-
alltid kan omedelbart. vägledning oftaske Djupare sker i orienterings-
kurser slag, där också möjlighet till diagnostiskaolika repeti-prov,av

förekomma.tion och pröva-på-inslag kan Sådana orienteringskurser
anordnas flertalet de har blivit färre fråni kommuner, även änom man

förväntatbörjan sig.
vägledning särskildaOlika med och diagnostisering viasystem prov

omfattning, ochförekommer i varierande exempelvis hos AmuGruppen
vuxenutbild-Göteborg, samarbetar med den kommunalaABF, som

fråga dylika.ningen i om
Sammanfattningsvis skulle många kommuners ambitiösa arbete av-

seende och rekrytering kunna beskrivas följandevägledning i punkter,
vilka sammanfattar målsättning:Piteås

tillgänglig och flexibel vägledning deltagar-på de presumtivaatt0 ge
exempel dem där individenvillkor, till på plats kän-mötaattnas en

sig trygg,ner
samla Infotek, studie- och yrkesvägledning, uppsökare ochatt0

eventuell Studieverkstad under tak för snabbtsamma kunnaatt
påbörja och vägledningsarbete enskilt och/ellermotivations- i

grupp,
rikta punktinsatser till olika till exempel deltidsarbets-att0 grupper,

handel, vård ochlösa inom lässvaga och psykiat-samtomsorg
rehabiliteraderiskt/socialmedicinskt personer,

arbetsförmedlingenfortsätta samarbeta med och deltaAMIatt samt0
de träffar anordnas för arbetssökande,i som
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samverka med kommunens arbetsmarknadspolitiska projektatt0 samt
fackliga organisationer i vägledningsarbetet,

samverka med arbetsförmedlingen och fånga studie- ochatt0 upp
yrkesvägledningsbehov finns i näringslivet kring utbildnings-som
alternativ samt

bedriva försök med distansutbildning byacentra.att gentemot0

En del vägledarnas arbetstid åt försöka hantera delta-stor ägnas attav
problem med studiestöd hjälpa till med ansökan, bevaka beslut,garnas

reda konsekvenser regelförändringar, m.m.. Enligt vadut av som
framkom vid Statskontorets seminarier i januari ökar1999 detta kom-

kostnader för Kunskapslyftet Statskontoret, 1999.munernas
Något också framhållits i olika sammanhang det ökande be-ärsom

hovet elevvård i Kunskapslyftet. Som exempel kan den sånämnasav
kallade Joseñnagruppen Stockholmi vilken konstaterar studerande iatt
Kunskapslyftet högrei utsträckning andra har dyslexi och koncent-än
rationssvårigheter. Behovet elevvård och specialpedagogik har där-av
med också ökat. Karlskrona harI också behoven ku-noterat attman av
rativa och terapeutiska inslag har ökat i och med Kunskapslyftet.

5.2.3 Individuell studieplan individuell-
handlingsplan

individuell studieplanEn för många studerande konkretiseringutgör en
den del i den individuella handlingsplanen- där sådan finnesav som-

studier. andra studerande kanFör individuell studieplan be-avser en
traktas den studerandes utvecklingsplan. den kommer denIsom egen
enskilde under sakkunnig framhjälp till beslut sina framtids-om egna
planer och hur dessa ska förverkligas i studiesituationen. Det ärom
också plan kan förändras beroende den enskildes ändradeen som av
framtidsplaner och/eller studieplanering. Väsentligt dettaiär samman-
hang samspelet mellan individen och utbildningsanordnaren, vägleda-

ren.
deltagare kommunalFör många i vuxenutbildning och i Kunskaps-

lyftet saknas individuella studieplaner för andra studerande deär-
synnerligen kortfattade innehåller enbart kurser ska läsas samtsom
studiestödspoäng. orsak till dettaEn givetvis vägledama kon-är att

allasig på dem behövt direkt vägledande insatser ochcentrerat som
studiestödsrådgivning detsig ingår i vägledarnas arbets-vare senare-
uppgifter eller varför de haftinte tid dokumentera dennaatt väg--
ledning. Avsaknaden individuella studieplaner redovisas också iav
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Tillhammar,metodmodell ochKunskapslyftetKLK:s rapport som
1998.

individuella studieplanensamband med den ärproblem iEtt annat
förord-användningsområden preciserats iinteutformning ochdessatt

vägledare i kom-Skolverket givitföreskrifter och inteellerningar att
vägledareverifieras mångaderas arbete.stöd i Dettanågot avmunerna

exempelGodakommunerna.Kunskapslyftskommitténs besök ivid ute
de sprids inte.saknas säkert inte men-

mellansjälvklart sambandnågotfinns heller i kommunernainteDet
arbetsför-eventuellthandlingsplanindividuella upprättatsden avsom

skaindividuella studieplanoch den upprättasmedlingen avsom
dock.exempel finns Iföreträdare. IntressantaVuxenutbildningens

för den kommu-med företrädaretillsammansenskildeGagnef har den
framarbetat sinarbetsförmedlingenochvuxenutbildningennala egen

individuella hand-denkombinationframtidsplan, utgör avensom
studieplanen.individuellalingsplanen och den

YstadLinköping ochKunskapslyftet itillsynSkolverket har i sin av
individuellKunskapslyftet ska hastuderandealla ifastslagit stu-att en

dieplan.
individuella studie-denKunskapslyftskommittén detSom utgörser

främstvuxenutbildningen-kommunalahandling i denviktigplanen en
hand-individuellatill denkomplementIbland denför individen. är ett

handlingsplanenden delkonkretisering idåochlingsplanen utgör aven
den doku-andra fallstudierna.aktuella Ibehandlar de utgör ensom

fram underoch dit vuxitdär målmentation vägen resansprocess,av en
studie-vilketstudieplanema det dokumentbåda fallengång. I motutgör

bekräftas elleroch målsättningenresultaten ska utvärderas omprövas.
sådandit.målet och Istudieplan ska visaindividuell vägenEn en

deltagare kan detmångadelmål Förmåstestudieplan även varaanges.
tvåkanske klarats påpricka av småkunnaviktigt momentatt som

bekräftelse klararfå påoch på såeller fyra veckor stu-sätt att man av
dier.

fyllervuxenutbildningflexibelperspektivetI enmerav en
indivi-dokument förfunktionenockså oftaindividuell studieplan enav

studierform ienskildes åtaganden idär denduell studiegång, grup-av
hemarbete kan dokumenteras.distans,studier påper,

delbetänkande lämnattidigareKunskapslyftskommittén har i sitt
studieplanema.de individuella Detsyfte förbättra ärförslag ivissa att

frågansedanåterkommer till i avsnitt 7.9,kommitténdiskussion somen
folkhögskolorna.kommenterats i avsnitt 5.3först om
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5.2.4 Validering i vuxenutbildningen

Att Validera konstaterade Kunskapslyftskommittén föregåendei sitt
betänkande innebär

dels identifiera reell kompetens, dels kunna beskriva denatt att
på sådant beskrivningen kansättett att avnä-accepteras av

branscher och utbildningsanordnare kommunalmarna vux--
enutbildning, högskolor .etc.

tillexempelMånga kommuner, Borås och Helsingborg, lägger nu ner
arbete på Validera reell kompetens till formellett behörighet.stort att

Till skillnad föregående år också validering yrkeskompe-mot är nu av
uppgift antal kommuner tagit till sig.tens Som exempel påetten som

sådana kommuner kan Göteborg och Kristianstad liksomnämnas sam-
Öckeröarbetet mellan kommun och yrkeslärare på Lindholmens gym-

nasium.
Regeringen har beslutat1998 tilldela dels Bollnäs kommun 75 000

kronor, dels Vårdgymnasiet i Sundsvall 56 kronor000 för utveckling
projekt kring validering kompetens i relation till omvård-av av vuxnas

nadsutbildningar.
finnsDet dock exempel på kommuner där studie- och yrkesvägle-

darna det bättre för de studerande kurser iställetäratt att repeteraanser
för analysera deras kunskaper och placera dem på avanceradsåatt en
nivå möjligt.som

Det intressant hur arbetet med validering i kom-är noteraatt växer
och hur frågeställningar ständigt Att i ämnenmunerna nya reses. man

där kurserna bygger på varandra kan flytta betyg från högreettner en
till lägre kurs, den studerande redaninte har betyg denna, harpåen om
varit klart sedan länge. frågaDen exempelvis Norrköping ochsom
Sandviken brottas med förlängning ovanstående frågekomplex:är en av
Varför ska inte under förutsättning kurserna bygger påattman -
varandra få flytta betyg i högre kurs till lägre,ett ävenner en en om-
den studerande har betyg den lägrei kursen och detta sämre Detett är

svårt påpekar från de berörda kommunernaär finnaatt ettman- -
godtagbart skäl detta. Eftersom det kunskaperna ska bedö-mot är som

det betygssystemeti borde det såtvärtom ävenatt ettmas nya vara
högre betyg ska kunna flyttas det så den studerande harär attner, om
de aktuella kunskaperna den lägre kursen.i Varför ska enskildeden
behöva genomgå förprövning detta och betala femtill hundra kro-tre

i avgift undantagandes Kunskapslyftetnor
Att Validera reell kompetens formelltill behörighet ekonomiskager
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enskilde samhället. Reglerna också sådanafördelar för såväl den ärsom
kostnaderutvecklat valideringsarbete minskar kommunernasvälatt ett

statsbidragsbe-Kunskapslyftet, eftersom kurs validerats vidför somen
kurs.verksamhetspoäng genomfördräkning ger samma som en

för sådana finns främst praktiskProblemen med validering är av- -
exempel-frågorna kommittén i olika sammanhang-Otaliga ärart. som

förerhållit hur ska Validera.vid kommunbesökenvis göra attom man-
Önskemål exempel validering framförs mångapraktiska på avom

Flen och Vaggeryd.exempelvis proj ektledningama iav
kringåterkommer med tankarKunskapslyftskommittén i avsnitt 7.10

och förslag vad validering.utvecklingsmöjligheter avser

efterfrågat ellerUtbud5.2.5 -

projektet Kunskapslyftetvuxenutbildning och speciellt ikommunalI -
utbildningsutbu-behov ochska individens önskemål, intressen styra-

hjälparbeta kommuner medförsöker också i mångadet. Så avman
förmellan olika kommunerkursutbud och/eller samverkanförnyat att

Mel-samverkan exempelvisexempel på detta ibredda utbudet. Ett är
Dalslands-Hörby och Höör. andra kommunerlanskåne Eslöv, I -

med kommunernakommunerna arbetar gemensamtettsomman-
med interkommu-det sedvanliga förfarandetupptagningsområde utan

nal ersättning etc.
utökaddeltagare möjlighet tillosäkraOrienteringskurser gersom

denprova-på-tillfállen har efterdiagnostisering tillvägledning och samt
träddekommunal vuxenutbildning, iförordningenändring i somom

erbjuda kommunalblivit möjliga ikraft januari 1997,15 att vuxenut-
kommuner,också utnyttjas i flertaletbildning. Möjligheten har även om

exempelvis Ljusdallägre förväntat.efterfrågan hittills visat sig Iänvara
orienteringskursema lyckatsockså tillvisar utvärderingarna att man

skulle ha vågat börjadeltagare, interekrytera sådana osäkra annarssom
direkt olika ämneskurser.i

tydliga.kursutbudet har de åren varit Yr-Förändringarna i senaste
och utvecklats olikaökat kraftigt i omfattning ikesinriktade kurser har

kommuner. FlenVårdutbildningar förekommer i många Iriktningar.
blivandevårdutbildning förorganiserades exempelvis entrepenörer.en

ocksåhotell- och restaurangområdet har iUtbildningar inom växt om-
finnskomvuxverksamheten.fattning oftast inom den Det ävenegna-

truckförarutbild-arbetsplatsförlagd utbildning, exempelvisexempel på
arbetsförmedlingensamarbete med iAndra exempelning Bjuv. utgör

för grundläggande yrkesutbildningKunskapslyftetså måtto att svarar
arbetsmarknadsutbildning för kvalifice-arbetsförmedlingenoch via mer
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rad och specialiserad yrkesutbildning Vaggeryd eller den komplette-
rande utbildning behövs för den studerande ska bli anställ-attsom
ningsbar Eskilstuna.

Särskilda stödåtgärder för deltagare med läs- och skrivproblem
dyslexi, m.m. erbjuds i allt omfattning. I speciella medstörre grupper

deltagare de studerande möjlighet bemästra problemsina medattges
det skrivna språket, exempelvis i Borås, Flen och Norrköping.

finns dockDet mycket kvar i kommunerna. Alltför oftagöraatt styr
tillgången på lärare, lokaler och traditioner kursutbudet. Eftersom kur-

fylls, så intresset förändra verksamheten inte alltid högt.är attserna av
Frågan bara vilka samhälleti vuxenutbildningenär når med ettgrupper
traditionellt utbud

Vissa behov har däremot inte varit möjliga tillfredsställa på grundatt
regelhinder. Så till exempel framgår det förordningen kom-av av om

munal vuxenutbildning att

Gymnasial utbildning får förekomma alla finnsi ämnen isom
gymnasieskolan med undantag vad där hör till estetiskav som
verksamhet, estetiska idrott och hälsa, Specialidrottämnen, samt
schack.

Specialarbete får förekomma komvux.inte i
KomvuxF kap2 6§

Diskussionen estetiska i kommunal vuxenutbildning harämnen ta-om
gits bland Kunskapslyftskommittén SOU 1998:51. Un-annatupp av
der det året har Utbildningsdepartementetsista också beviljat antalett
dispenser från citerade föreskrift förordningeni kommunalovan om
vuxenutbildning Billesholm, Boden m.fl..

Kunskapslyftskommittén har uppdragit åt Umeå Universitet att ut-
reda och i så fall hur estetiska ska kunna införas kursutbu-iämnenom
det för kommunal vuxenutbildning i likhet med övrig gymnasial utbild-
ning. Umeå Universitet har i januari 1999 överlämnat sin rapport
Johansson Johansson-Eriksson, 1999. redovisasDet i avsnitt 7.8 i
vilket kommittén också återkommer med sina förslag.

torde också kunnaDet diskuteras varför studerande ska ute-vuxna
slutas från möjligheten också få studera idrott och hälsa. För mångaatt
skulle det säkert såväl önskat lämpligt inte minst med tanke påvara som
yrkesutbildningar och deras behov ergonomiska kunskaper. Så harav
exempelvis Borås uttryckt önskemål få anordna sådana kurser.attom
Utbildningsdepartementet har också beviljat såväl Munkedal Vet-som
landa dispens från föreskriften i den aktuella förordningen.
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förDet har aldrig varit aktuellt studerande kommunal vuxenutbild-i
ning behöva genomföra specialarbete. införskaf-kompetens deDenatt
fat samhällslivetsig i såväl arbetsliv i har till-stort ansettssom vara
räcklig. kan givetvis också diskuteras.Detta

återkommer också kapitel till frågan ochKLK i 7 huruvida idrottom
hälsa fortsättningsvisspecialarbete ska få förekomma kommunalisamt
vuxenutbildning.

Flexibla studier5.2.6

Flexibla Studieformer

genomfördes huvudsak kommunaltvå år sedan i all undervisning iFör
vuxenutbildning i på komvuxenheten. storlek kundeGruppensgrupper

studerande tillvariera från cirka tolv drygt trettiotal. vissa fallIett ut-
för för del-nyttjades skolor i Härnösand och Norrköpingstatens vuxna

med önskemål udda kurser eller udda kurstid.tagare om
Självfallet genomförs del undervisningen fortfarande istoren av

det längre lika självklart. Di-komvuxenheten, inteärmengrupper
mellan utbyar och centralort i och kommunstansutbildning sammaen

för flertal kommuninnevånare Piteå,utbildningen tillgängligaregör ett
kombination med handledning ilärcentraLjusdal. Självstudier i av

Kunskapens Jokkmokk, Studieverkstadenolika slag Hussom
Norrköping, Lärbutiken Ystad och Studiecentrat SSVH i Stock-

för människor med oregelbundna tider och/ellerholm det möjligtgör
ändå genomföra studier.avstånd till studieplatsen kunna sinaattstora

Ofta finns möjlighet till uppkoppling med utbildningsanordnaren.också
Kunskapslyftskommittén har dock distansutbildning inoterat att en-

blivit vad tänktstaka kommuner Borås inte sig.man
genomförasYrkesutbildningen har ökat kraftigt. kan påDenna

samverkan med gymnasieskolan sådankomvuxenheten, genom om-
ochfinns köp utbildning hos utbildningsanordnareexterngenom av-

fler detarbetsplatsförlagd utbildning. Allt intressanta exempel påsom
exempelvis ochkan också förrnärkas, utbildning på bilplåt-senare

park- och trädgårdsarbete äldre bygghant-lackarbeten Hörby, i isamt
verk Helsingborg och utbildning till scenbyggare Gagnef.
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Utläggning tid ochi rum

Variationsrikedomen i distribution utbildning tilltagande.i Frånärav
i kommunal vuxenutbildning huvudsaki ha genomfört kurser underatt

terrninstid med höst och siktetvår inställt på allt från termin-start är nu
skurser till individuella studiegångar.

En tyngdpunkt med antagning till kurser iaugusti-september och ja-
nuari finns kvar slagsnågon grundstomme från vilket kom-ännu som

bygger vidare. Antagning till kurser sprids året i tvåöverutmunerna
bemärkelser. Den deltagare kan in i kurser relativtär att tas sent,ena
kanske efter introduktion i orienteringskurs Kristianstad. Denen en
andra kurserna inte längre börjar bara i ochär augusti januariatt utan
också vid tillfällenantal däremellan Trelleborg, Ystad. Sommarenett

inte längre förbjuden studietid många kommuner anordnadeär en -
exempelvis 1998 utbildning flertali och kurser.ett ämnensommaren
Faktum kurser i allmänna och yrkesämnen oriente-är att ämnen samt
ringskurser anordnades under 1998 i omfattningsommaren en som

drygt heltidsplatsernio under tio veckor. Fortfarandemotsvarar tusen
det dock så kommunermånga medär eller uppleveratt rätt orätt att- -

CSN:s regelsystem lägger hinder föri flexibla individuellavägen
kursstarter Göteborg.

Det inte längre självklart studier ska bedrivas i fastställdaär att
på schemalagda tider. Individuell studiegång blir oftareallt ettgrupper

alternativ. enskilde kanDen då själv bestämma studierna skanär ge-
nomföras och hemma vid köksbordet, tillsammans litenivar en ar--
betsgrupp hemma hos någon deltagarna eller i biblioteket och iav
komvuxenheten för handledning eller fåtal fasta utbildningsinslagett
Jokkmokk, Kvalitetsdata i Ystad.

Arbetssätt- arbetsformer

Det sig självt redovisade förändringar studieupplägg-säger att ovan av
ning och distribution studier inte kan ske arbetssätt ochutan attav ar-
betsformer ändras, det sker ojämnt både ochinom mellanäven om
olika vuxenutbildningsanordnare.

Arbetslag i kommunal vuxenutbildning har haft relativt litenen om-
fattning undantagandes möjligen grundläggande vuxenutbildning. En-
utveckling tycks dock på gång och lärarlagens roll framhålls ivara
många kommuner Borås, Malmö-Södervärn.

Lärarrollen har förändrats utbildningar.i många distansutbild-Där
ning, individuella studiegångar, realitet också lärarrollensär ärm.m. en
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förändring handledarroll realitet. gäller också vidDettamot en en ar-
betsplatsförlagd utbildning.

Mindre bildas ofta då särskilda krävs förinsatser attgrupper
studiemålet ska uppnås, exempelvis läs- och skrivgrupper Flen, dys-
lexigrupper. arbetar och på taktDär sin nivå, i sin och med sinavar en
problem. ställer höga krav lärarens förmågaDetta på stödja och sti-att
mulera helt individuellai studiegångar.

datoranvändningen i undervisningen ökar tydligt. Olika data-Att är
baser och användandet blir ochutnyttjas Intemettjänsterav mer mer
frekvent. förutsätter i alla fall periodvis ofta smågruppsarbeteDetta -
eller individuellt arbete med kunskapssökande. Lärarrollen blir dåeget

handledare med uppgift förutsättningar för kunskaps-attmer av ge
sökande, för analys och kritisk granskning för värdering.samt

några kommuner betonas värdet hållaI ävenattav samman gruppen
på gymnasial nivå alla ska läsa sakutan att tvungna attvara samma-
lika länge och på Borås. Där arbetar istället medsätt attsamma man
lägga exempelvis svenska, matematik och engelska längre tid.överut

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

avsnitt återkommer Kunskapslyftskommittén med diskus-I 5.5 en
förutsättningar för pedagogisk utveckling.sion om

Organisatorisk-pedagogisk utveckling5.3

hos utbildningsanordnareexterna

utbildarnas andel kommunal vuxenutbildning har ökatDe externa av
kraftigt under Kunskapslyftets första år. räknar kommittén folkbild-Dit

Ävenoch utbildningsanordnare.ningen, AmuGruppen privata denom
har har Kunskapslyftskommittén dettavuxit så årmest,senare gruppen

första verksamheter folkhögskolomasi hand besökt inom område.

Folkhögskolan

Folkhögskoloma har roller Kunskapslyftet. Dels har folkhög-två inom
skoloma tilldelats platser och statsbidrag för Kunskapslyftet, delsegna
upphandlar kommunerna utbildning från folkhögskoloma. kurserDe

främst handlas folkhögskolekurser enligt folkhögskoleför-ärsom upp
ordningen eller orienteringskurser Skolverket, 19990.

Kunskapslyftskommittén har under hösten besökt fyra folk-1998
Åsa Ädelfors.högskolor Fellingsbro, Marieborg, och då hu-Det iär
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för.vudsak deras Kunskapslyftskurser kommittén intresserat sigsom
besökt folkhögskolorhar delar sekretariatet också några iDärutöver av

kommunbe-syfte studera olika utbildningar för funktionshindrade. Iatt
folkhögskolor Göteborg,söken ingick också i fall besök påvissa

Piteå.
Kunskapslyftskursema folkhögskolorOmfattningen på de Kun-av

frånskapslyftskommittén besökt inte obetydlig, 25är procent
Åsa Ädelforstill drygt verksamheten.Fellingsbro, 40 procent av
exempel folkhögskolor och kommuner samarbetarfinns påDet som

och bland andradeltagare. Norrköpings kommunvid rekrytering av
Studieverkstadentidigt tillsammans den så kalladeMarieborg arbetade i

Tillsammans med Katrineholms kommun hari Norrköpings centrum.
Åsa kring väglednings-folkhögskola initierat satsning etten gemensam

utbildningsanordnamastudievägledningen de olika idär motcentrum,
ska samordnas.kommunen

för deltagare Kunskapslyftet i prin-Folkhögskolekurser inom startar
läsår. Eftersombörjan och pågår minstalltid vid höstterminenscip ett
pedagogik skerhörnsten folkhögskolanssådan iutgör engruppen som

tillfälle.successivt vid ochantagning till kurs utan ett samma
specifikt medskolledning och lärare ska tala vadNär ärom som

det lilla fonnatet, vilketfolkhögskolan talar görgärna attman om
och bli sedda.deltagarna får platsta

betonas både lärare och studerande,betydelseGruppens exem-av
Åsa eftersom denfolkhögskola. Gruppdiskussionen viktigpelvis vid är

den kunskapsbank lärarnasmöjlighet på utgörsatt ta som avger vara
delta-livserfarenheter. vittnaroch studiedeltagamas Lärarna attom

Skolan villundervisningen till erfarenheter.ofta relaterar egnagarna
detstandard eftermed Denhelst arbeta små strävar är attgrupper. man

fler varjeinte ska 17 deltagare iän grupp.vara
alltKunskapslyftet framförlyfts fram medVad positivt ärsom som

folkhögskolesystemet Marieborg. Detdet blodkommer in iatt nytt
kurser medanställs, delssker dels lärare attatt genom nyagenom nya

skulle ha studerat.lockar inteinriktningar annarsgrupper somnya nya
Åsa tidigare påbörjatfolkhögskola har flerVid exempelvis män än stu-

också påFolkhögskolan upplever sigdier olika Kunskapslyftskurser.i
kanfrån samhället denoch få erkännandevis ut-attsätt ett genom

vuxenutbildningen.till den kommunalaalternativgöra ett
exempelvis vidvid folkhögskolorna,pedagogiska personalenDen

Ädelfors, Kunskaps-statligaolika den ökade styrningpå somreagerar
utbildningarna blivitdet positiva ilyftet innebär. Några påpekar att mer

folkhögskolesjälen riskerarfaran medstrukturerade. Andra visar på att
Åter utbildningen skakraven påförlorad. andragå attattatt gemenar

Folk-studerande och lärare.bådebehörighet kan verka stressande på
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högskolan får kämpa för få behålla alternativ pedagogik och ändåatt en
klara behörighetskraven.

Även vid folkhögskoloma sker arbete med pedagogisk förnyelse.
Då undervisningen blivit anpassad till individerna, har skolan påmer

Åsa.tid betydelsen lärarlagets roll Istället har lä-tonatsenare ner av
vid skolan börjat med projekt innebär lärarna gårett nytt attrarna som

på varandras lektionerin och sedan diskuterar problem och möjligheter.
lärareDe talat med mycketKLK positiva till denna form pedago-är av

förnyelse.gisk Vid andra skolor Marieborg avvaktandeär man mer
till pedagogiska och organisatoriska förändringar.

Utbildning på distans skapar vissa problem för folkhögskoloma.
Åsa i DUKOM-projekt relativt hårt på distansutbildningsatsar ett- -
för studerande med funktionshinder. Problemet bety-är att gruppens
delse begränsas distansutbildningen.i Fellingsbro har också i-
DUKOM-regi genomfört försöksverksamhet med distansutbildning.-
Försöket gällde nå människor bor geografiskt isolerade ochatt som
människor med funktionshinder. försöksverksamhetenTrots avlöpteatt
väl, vill rektor inte utöka framtiden.satsningen i Distansutbildning är
bra han inget alternativ finns. dockDet svårtärannat attanser om- -
behålla det specifikt folkhögskoleaktiga distansundervisning, dåi sam-
talet mellan lärare och den studerande blir alltför elektroniskkrystat på

vag.
Individuella studieplaner saknas på folkhögskoloma. enligtDe är

folkhögskoleförordningen inte heller skyldiga utveckla sådana föratt
sina deltagare deni reguljära utbildningen inklusive utbildning som
bekostas Kunskapslyftet Folkbildningsrådet. folkhögskole-via Förav
kurser enligt folkhögskoleförordningen kommunerna upphandlatsom
finns inte heller något krav på individuella studieplaner. Istället genom-
förs utvecklingssamtal på folkhögskoloma. dessa dock såvittI ges
Kunskapslyftskommittén kan bedöma vanligtvis inte någon vägled-
ningsinsats inför den enskildes val efter avslutade studier.

Andra anordnare

Till Andra anordnare räknar kommittén dettai sammanhanggruppen
studieförbund, AmuGruppen och utbildningsföretag olikaprivata av
slag, vilka ofta specialiserat sig på viss utbildning, till exempeltyp av
datakunskap.

Studieförbunden har våren 1998 ökat sin verksamhet med 25 pro-
jämfört med hösten och utbildnings-1997. AmuGruppen privatacent

anordnare har under tid ökat andelar med cirkasina 50 procentsamma
Skolverket, 1999c. Orsakerna till denna kraftiga ökning kan vara
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flera. Dels hade många kommuner hösten 1997 inte kommit långtså i
arbetet med upphandling, dels tycks efterfrågan på yrkesutbildning ha
varit beräknat. Yrkesutbildning genomförs Skolver-större än menar-
ket främst hos andra utbildningsanordnare landsting och kommun.än-

tillDe andel genomförs hos utbildningsanord-ämnen störstsom annan
datakunskap, administration, företagsekonomi och yrkesförbe-ärnare

redande kurser.
storstäderna genomförs tredjedelI all utbildning hos andra ut-en av

bildningsanordnare inklusive folkhögskoloma. mindre kommunerI är
motsvarande siffra åtta procent.

Utvärdering på nationell5.4 och lokal nivå

kvalitativa utvecklingen utbildning förDen och livslångt lärandeav
belyses både nationellt och lokalt initierad utvärdering.vuxna av

sammanfattas fyraNedan beskriver Kunskapslyftetrapporter som
såväl kommunalindividuell synpunkt kommunerna.i Deutesomur
härrör från de fristående nationella utvärderingar Kunskapslyfts-som

Därefterkommittén exempelinitierat. på några utvärderingar påges
kommunal nivå.

Beträffande samordningen olika aktörers utvärderingar Kun-av av
skapslyftet ochi kommunerna exempelvis Folkbildningsrådets utvärde-

folkhögskolomas deltagande Kunskapslyftetringar i återkommerav
kapitelKunskapslyftskommittén i

till deltagare5.4.1 Riksenkäter och

jämförelse grupper

Kunskapslyftskommittén uppdragit Göteborgs peda-har åt universitet,
gogiska institutionen, och tillsammans studera kommunernasSCB att
genomförande Kunskapslyftet och individernas utveckling underav
Kunskapslyftet. delen detta uppdrag har redovisatsDen i tvåsenare av

nämligen riksrepresentativa enkäten 1997/98 LanderDenrapporter,
Larsson, 1998, publicerades juli och Deltagare medi 1998 sär-som
skilt utbildningsbidrag jämförelsegrupper del LanderI isamt

1999, publicering. förstaLarsson, under de två i radDetär ärsom en
kommande studier ska kartlägga deltagarnas upplevelser Kun-som av
skapslyftet och möjliga effekter det.av

början år 1997 skickades den första enkäten till två riksrepre-I utav
sentativa urval deltagare från utbildningar kommunernaav som re-
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folkhögskoloma huvudmän för. första enkäten riktadespektive Denär
kommunal vuxenutbildning på såväl grundläggandesig till deltagare i

både Kunskapslyftet och basorganisationen.gymnasial nivå i isom
till urval deltagare på folkhögskolomasskickades ocksåDen sär-ett

skilda Kunskapslyftsplatser.
höstenandra enkäten, skickades i början 1998, in-Den ut avsom

huvudsakliga målgrupperna för regeringensriktade sig på de vuxenut-
studerande vid kommunal vuxenutbild-det villbildningssatsning, säga

med högst tvåårigfolkhögskolor mellan och år,ning och på 25 55
utbildningsbidragmed beviljat Särskiltgymnasial utbildning samt

vid kommunal vuxenutbildningskulle heller ha studeratUBS. inteDe
hösten 1997.

jämförelsegrupperskickades också tillandra enkätenDen tre
arbetslösa, icke-deltagareicke-deltagarebestående är öppetsomav

Övrig befolkning.arbetsmarknadspolitiska åtgärderiär samtsom
Även mellan och år och har högstdessa 25 55deltagarna i ärgrupper

gymnasieutbildning.tvåårig
deltagare hösten 1997 avsågHuvudfrågan den första enkäteni att

studier och hur undervisningenvärderade sinareda på hur deltagarnata
söktedeltagare hösten 1998lades den andra enkätenI man svarupp.

vuxenutbild-utanför den särskildavalde ståpå frågan vilka attsom
varför.ningssatsningen och

riksrepresentativa enkäten 1997/98Den

deltagarna iSammanfattningsvis det sig 80 Kun-visar att procent av
höstenstuderande vuxenutbildningen 1997skapslyftet och andra i är

studier. Cirka 40tillfredsställda med sinamycket eller ganska procent
fem eller färre.nöjda. missnöjdamycket De ärär procent

hur undervisningen gått till.ställer flera frågor TreEnkäten avom
varförbetydelsefulla för belysasig särskiltde faktorerna visar attmätta

faktorer för såvältillfredsställda ellerdeltagarna inte. Det ärär samma
folkhögskolor:vuxenutbildning pådeltagare kommunali som

erfarenheter,har deltagarnashur väl undervisningen tagit påvara
prestationsförrnåga deltagarna har känt undervilken tillit till sin stu-0

dierna samt
från har utbildningen.hur angelägna deltagarna början varit att0

förstanöjda enligt på de tvåMajoriteten 70-80 ärprocent svaren- -
angelägna utbildningen.frågorna. Deltagarna har också varit attom

ganskavill mycket och 22deltagarna 65Av gärna procentprocent
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förhållanden inte har varit positivadelta i studier. dessaNärgärna tre
skulle nöjd med utbildningen.ökar risken starkt för inteatt varaman

Även har fått positiva resultat:andra mått på studieprocessen upp-
studie-accepterad blandlevelsen samarbete och attav varaav

läggakamratema, lärarnas förmåga förklara och sättetatt att upp
framför allt dekunskaperna. På några punkterprövningen ärav

kommunalastuderande folkhögskoloma positiva, medan deltagarna ipå
tänkandeljumt gäller hur deltagarnasstudier positiva. Detär egetmer

inflytandetstöd får studiesvårigheter och istimuleras, vilket iman
studierna.

utsträckningdeltagarna bara i vissNågra resultat visar använtatt
eller kritisktdet vill fokuserat, associeratdjupa studiemönster, säga

oftameningsfulla innehållet. också mångagranskat det i Det är rätt som
främst sökt minneskunskaperstudiemönster, det villytliga sägaanvänt

meningsfulla.sökande efter det intesitt Deteller ärsnävt avgränsat
arbetsuppgifter.starkt uppskattade självständigaheller så många som

delta-resultat- påverkar påtagligthelt positiva inteMen dessa inte-
tycksmed studierna Tillfredsställelsentillfredsställelse i stort.garnas

villha kommit från känslautsträckningistället i att stu-stor manen av
erfarenheteroch kände sina tidigareklarade detdera, attatt manman

respekterade.
Ungefärfrån många olika i livet.kommer situationerDeltagarna en

medande haft svårt klara ekonominfjärdedel deltagarna att attanserav
sådär.tycker det gått bra ellermedan de övrigade studerat, att

utbildningsbidrag jämförelsegruppermed särskiltDeltagare samt -
enkätresultat av en

UBS-deltagarna kommu-befolkningen så består iJämfört med i övrigt
utsträckningfolkhögskola i särskiltnal vuxenutbildning och stor av

tredubblats från till 23folk från vårdyrken. andel har 9Deras nära
Även harmed utbildningpopulationen. bland dem tvåårigprocent av

dubblering från 24-47ökat rekryteringen, enbartUBS procent.enmen
Även tillfolkhögskolorna har rekryteringbland UBS-deltagarna på

vård-/omsorgsanställda ökat relativtbland före dettautbildning mera
utbildning,folkskola/grundskola högstabland dem med enbart som

dem medungefär fördubbling. Blandfrån tillnio sexton procent, en
från tillökningen drygt 24 38gymnasieutbildning 50tvåårig är procent,

såledesbland tidigare vårdanställdaRekryteringseffekten ärprocent.
utbildningsbakgrund.kommunernanågot högre inom oavsett
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Betydligt fler inom vård och har rekryterats tillmän UBS-omsorg
vad återfinns i jämförelsegruppemaän sinsemellangrupperna som som

ganska lika.är
Vården och tycks alltså den rekryteringskällastoraomsorgen vara

för UBS-deltagama kommunali vuxenutbildning. De UBS-rekryterade
Övrigpå folkhögskoloma liknar befolkning UBS-deltagama iänmer

kommunal vuxenutbildning det gäller denna näringsgren. bådanär De
arbetslösa jämförelsegruppema står i vård ochsvagare omsorg.

Från produktionsgrenama näringslivet kommer till Kunskapslyf-av
proportionell färre kvinnor 6% mindre, liksom från handel,tet sett

Övrigfinans och utbildning 6-7% mindre jämfört med be-gruppen
folkning.

Männen har överlag sin andel inom näringsgrenarstörsta ut-som
värderama kallar "produktion". Vissa skillnader kan dock mel-noteras

delan olika Bland studiedeltagama och de arbetslösa jämfö-grupperna.
Övrigrelsegruppema här cirka 15 färre blandär männen änprocent

befolkning.
Utvärderama har till börja med sökt få reda på vad individerna iatt

de olika grupperna anser om

möjligheten kontrollera sin tillvaro,att0 egen
meningsfullheten deni tidigare skolgången samt0
motiv för vuxenstudier.0

Urvalsgruppema skiljer sig inte det gäller den för själv-nämnvärt när
känslan basala upplevelsen livskontroll och huruvida den tidigareav
skolgången varit meningsfull. Medelvärdena för båda dessa mått är
klart förpositiva. Spridningen meningsfull skolupplevelse dock be-är
tydligt spridningen för älvkontroll.större än

detNär gäller motivation för studier, så påtror mest attman vuxen-
studier i yrkesämnen för yrkeskompetens och chanser pågör nytta ar-
betsmarknaden. stimulerasDärnäst den utmaning kan liggaman av som
i studierna och minst- ändå positivt depå all-svagt trormen man-

inverkan på yrkeskompetens och chansernamänna på arbets-ämnenas
marknaden.

detNär gäller motivation kommer från studiers förmåga att ut-som
skiljer sig verkligen de olika urvalsgruppema åt. bådaDe UBS-mana

deltagare verkar känna studierna utmaning. Det börgruppemas som en
deltagarna de besvarade enkäten hade påbörjatnärnoteras att nyss- -

sina studier. med högre betygMän i de jämförelsegruppema,tre som
alltså deltar studier,inte i minst motiverade studierär attav se som en
utmaning.
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det gäller fråganNär huruvida motivationen ligger yrkes-i attom
studier skulle kunna förbättra yrkesskickligheten visar resultaten isom
föregående fråga UBS-deltagarna jämförelse-positivaär änatt mer

denna fråga avståndet till dessa klarti ärattgrupperna, men grupper
bådamindre. de arbetslösa jämförelsegruppema äldre minst posi-I är

tiva. för yrkesinriktade studierMotivationen något inomär större
vård/omsorg bland UBS-deltagareinom övriga näringsgrenar iän

Övrigkommunal arbetslösavuxenutbildning, bland i åtgärder och hos
befolkning.

fråga kring studiemotivationen de allmännaSom sista ämne-om-
betydelse visar skillnaderna mellan UBS-grupperna ärattnas svaren-

små och med UBS i allmänhet positiva iär männenmännen änatt mer
jämförelsegruppema.

studieutma-Betygsnivån i tidigare utbildningar spelar roll fören
studieutmaningen för deltagarna kännsningen. intressantaDet är att

lika oberoende betyg för jämförelsegrup-angelägen inte såav men
deltagargruppema kvinnor med högre betyg moti-Inom är merperna.

Åldernverade studieutmaningen med högre betyg. spelarän mänav
däremot underordnad roll.en

Vård/omsorg har särskild betydelse för hos yrkes-motivationenen
kommunala utbildningen arbetslösainriktade studier i den och hos i

Övrig befolkning. talar för Kunskapslyftetåtgärder och Detta sär-äratt
skilt intresseväckande på området vård/omsorg för yrkes-känt och sin
inriktning.

intresserad då dagsläget dvs. tidig höst 1998i underHur är man av
vuxenstudier ochframtida Klart ganska positivpositiv 92är procent

kommunal vuxenutbildning ochUBS-deltagarna i 90 procent avav
folkhögskolan. förhållandetmotsvarande på I princip motsattagrupp

Övrigråder för jämförelsegruppen befolkning 8 procent.
Klart och ganska UBS-deltagarna inegativnegativ är procenttre av

Allakommunal vuxenutbildning i folkhögskoloma.och två procent tre
jämförelsegruppema utsträckning klart negativa ochi mycketär stor
ganska 61-79negativa procent.

jämförelsegruppema har ocksåSkälen till denna attitydnegativa i
cirkaundersökts. iögonenfallande 30Det är att procentmest svarar

andra skäl. Därefter kommer fallande skalai

befarade problem med ekonomin,
förupplevelser för gammal studier,attav vara

praktiska problem,
familjen förefamiljeansvar uppgifter i måste gå ochinternt -

fritidsintressen all tid.tar
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Det svårt dra någon entydig slutsats varförär vissa väljer ståatt attav
utanför den särskilda vuxenutbildningssatsningen. orsakEn till detta är

tredjedel dem besvarat enkäten andra skäl".att Detangetten av som
torde dock klart motivation och tidigare skolupplevelser spelarattvara

relativt betydande förroll individens vilja sig i studier. Iatten engagera
framkommer också antal problem ekonomiska, praktiska,ettsvaren

ålder etc. också prioriteringsskäl fritidsintressen, familj etc..men
Huruvida dessa reella problem/prioriteringar eller framgårinteär inte

denna enkätstudie. För kunna sådana bedömningar fordrasatt göraav
djupare studier. det följandeI redovisas sådan fallstudie icke-en av
deltagare.

5.4.2 Utbildning i Kunskapslyftet till vilken nytta-

På institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings universitet
genomförs bland djupstudie inriktad arbetslösa avstårannat moten som
från delta i Kunskapslyftet. har delredovisatsDenna iatt Ut-rapporten
bildning Kunskapslyftet till vilken nytta Kortutbildadei arbetslösa-
berättar varför de vill studera Paldanius, 1999.inte denDen ärom
första flertal kommande studier ska visa arbetslösas före-ettav som
ställningar arbete, arbetslöshet och utbildning relaterat till de före-om
ställningar de hos uppsökare och rekryterare med bakgrund imöter an-
tingen utbildningsväsende, arbetsförmedling eller fackliga organisatio-
ner.

föreliggandeI baseras resultaten på femton intervjuer medrapport
kortutbildade arbetslösa icke-studerande sökte arbetepersoner som ge-

arbetsförmedlingen icke-studerande och med platsförmedlaretionom
och yrkesvägledare. vanligastDe yrkesbakgrundema för de arbetslösa

industri/mekanik och städning.restaurang,var
kortutbildades föreställningDe utbildning generellt och Kun-om om

skapslyftet kan beskrivas teoretiska studier, inaktivitet någotsamtsom
främmande och onyttigt. kortutbildadesDe föreställningärsom om

utbildning relaterad till deras skäl för inte studera.är nära Grovtatt sett
kan deras skäl beskrivas följandei kategorier:

Ointresse för studier. Framför allt berättar förointressemän ett0 om
utbildning och Kunskapslyftet. främstaDen anledningen till de äratt
ointresserade studier de vill ha arbete.är att ettav
Negativa till studier. En uppsättning skäl har negativ inne-stor0 en
börd. Negativa skäl studier innebär stillasittande, det trå-är att äratt
kigt läsa och skriva, studier för lång tid, inte haratt att tar att man
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läshuvud, det svårt läsa och skriva, skoltrött ochär äratt att att man
vill dra studieskulder.inte på sigatt man

Framför allt kvinnor personligOsäkra studier. berättar0 om om en
osäkerhet inför studier. Många de arbetslösa sig inte klaratror avav
studier på grund de för gamla, de funktionshindrade, harär ärattav

råd studera eller har ansträngd ekonomi eller för de sätteratt att
familjen först.

kategorier bör tolkas varandra uteslutande.Dessa inte Det utgörsom
kategoriseringar.grova

Platsförmedlama och yrkesvägledama styrker i understort sett ovan
redovisade skäl tillför också några skäl dessaDe tremen nya. nya som
anför är:

på säsongsarbete kommer i storindustri,de väntar som
de studieobenägna bor avsides och har svårt med busskommunika-
tioner samt

kvinnor skaffar barn för få roll i samhället och slippasig att0 yngre en
studier.

Speciellt för förmedlares och vägledares berättelser de oftast till-är att
skälen bakomliggande orsak. användaskriver de angivna De mesten

förklaringsramama fallande menliga skolerfa-till skälen i ordning:är
funktionshinder, förändringsrädsla, ekonomiskt ansträngdrenheter,

de redan känner välutbildade frånsituation, bruksmentalitet och sigatt
tidigare.

finns tänkbara för påverka de icke-motive-många strategierDet att
förutsättningar skullerade arbetslösa. Gynnsamma vara

för efter avklarade studier,garanti bra arbete
Studieekonomi,hållbar

tilltro till klara studierna,atten av
studierna leder till yrkeatt ett
studierna innehåller både teori och praktikatt samt
utbildningstiden kort.äratt

Kommunstudie: formas den5.4.3 Hur nya
vuxenutbildningen

satsningen på Kunskapslyftet har hanterats i inledningsskedet i 38Hur
kommuner beskrivs delrapporten, formas den vuxenutbild-i Hur nya
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kommer dels fokusera påWass, 1999. slutrapportenIningen attman
lokala planet än projektledare ochfler aktörer medverkat på detsom

arbetsförmedlingen, dels fördjupad bildföreträdare för presentera en
genomförturvalet hanterat och satsningen.hur sju kommuner iav

formas Kunskapslyftet kommunernaHur i

framgår det de lokala politikerna,projektledamas beskrivningAv äratt
direktiv ochkommunstyrelse eller fackriämnd,iantingen genomsom

riktlinjerna för Kunskapslyftets organisation.beslut dragit de storaupp
involverade de inledandepolitikerna har varit ikommunalaDe mest

hurkring beslut projektledare,besluten organisation, om manomom
till anlitandet utbildningsanordnare,skulle förhålla sig ut-externaav

utsedd och debudsfrågor projektledaren väl har blivit organi-Näretc.
politikerna till-verkar det dock dragit sigsatoriska frågorna lösta, som

verksamheten fort-emellertid informeras hurbaka. villDe gärna om
projektetlängre så många frågor kring Kun-skrider driver intemen

skapslyftet.
arbetsförmedlingen har de flesta kommuner varitmed iKontaktema

utbud och rekryte-gällt utbud, kompletterandeSamverkan harpositiva.
Kunskapslyftet bidragit tillring. Många vittnar upprättaattatt enom

kommunal vuxenutbildning.arbetsförmedling ochsamverkan mellan
projektledaren detfemtedelar kommunernaI atttre uppger upp-av
Kunskapslyftet. Lednings-form ledningsgrupp kringnågonrättats av

bollplank till projtycks mycket fungera ettsomgrupperna
involverade plane-olika utbildningsanordnare varit imycketHur

Kunskapslyftet skiljaktigakursutbudet för varierar. Treringen stra-av
valt ak-några få kommunerkan urskiljas. En strategitegier är attsom

medverka utfonnningen.utbildningsanordnare ibjuda in lokalativt att
återfinns andra kommuner, där projektledaren i sinstrategi iEn annan

för-till utbildningsanordnama medför kursutbudet gåttplanering ut en
tredjehar möjlighet anordna. strategi,frågan vad de Enatt somom

utifrån olikavanligaste, där projektledningen utgångs-också denär är
därefter specificeratformat kursutbud och gått medpunkter ut ettett

anbudsunderlag.
projektledama flertalet kommunerfinns tydlig önskan hos iDet en

det lokala näringslivet i diskussionfå med förrepresentanteratt en
verkar dock ha dåligt.kring utbildningsutbudet. varit DenIntresset ar-

möjligheten påverka- kom-främst tagit fasta påbetsgivare ärattsom
själv.munen

avseendet hur invol-på olika strategier ivisarKommuner även man
önskemål utbildningsplaneringen.de deltagarnas ipresumtivaverat
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hälften kommunerna har formatNära kursutbud där deettav presum-
tiva deltagarna inte direkt tillfrågats önskemål. har utbudetHärom
formats diskussioni med till arbetsfönnedling,exempel anordnareen
och arbetsgivare. Utbudet baseras vadpå eller efterfrågas.vet trorman
Några få kommuner har låtit de presumtiva deltagarnas önskemål vara
helt förstyrande kursutbudet utformning. har skettDetta enkätergenom
eller erbjudainte något utbud överhuvudtaget iställetatt utangenom
låta de sökande välja fritt. kommunerDet 16 har valt strategiär som en

kombinerar dessa båda tillvägagångssätt. innebär i flertalet fallDetsom
gått med intresseanmälningar och enkäter till målgruppen,att utman

Ävendessa inte varit helt styrande för kursutbudet. andraattmen as-
pekter har in.vägts

delrapporten påvisas också skillnaderI i hur projektledarna diskute-
utbildningens koppling till den lokala arbetsmarlcnaden. vissaIrar

kommuner betonas kopplingen till arbetslivet och arbetsmarknaden
mycket starkt, andra diskuterasi den huvud inte.över taget

detI vissa intervjuer går utläsa konkret för kursutbu-strategiatt en
det i Kunskapslyftet. olika strategier kan urskiljas:Fem

Allmänna förstakurser därefter yrkeskursersteg,som
Överenskommelse med arbetsförmedlingen2. Kunskapslyftetattom
sköter grundutbildning och arbetsförmedling står för yrkeskurseratt
Yrkeskurser samråd med arbetsförmedlingeni
Yrkeskurser samråd med arbetsförmedlingenutan
Yrkeskurser på uppdämt behov.ettsom svar

Knappt hälften kommunerna det finns politiska beslutattav uppger
alternativt politiska signaler själva upphandlingsförfarandet. Irörsom

kommuner har politikerna uppdraget all utbildning skaett gett attpar
upphandlas. har ocksåSå någon kommun har politikerna beslu-skett. I

all ska35 utbildning upphandlas. det beslutI övrigttat äratt procent av
eller signaler innebär kurser förläggsvissa till komvuxenheterattsom
och gymnasieskola upphandlingsförfarande. ganska mångaIutan av
dessa kommuner har politikerna beslutat komvuxenheterna skaatt an-
ordna kämämneskurser, medan yrkeskurser och skaorienteringskurser
upphandlas, eller komvuxenheterna ska anordna så mycketatt ut-av
bildningen de klarar och det övriga upphandlas.som av

har då arbetat informationHur med och rekrytering i kommu-man
nerna klar kommunerI majoritet 28 38 har arbetat meden av man
någon form uppsökande verksamhet- speciellt kommuner med lågiav
utbildningsprofil befolkningen.hos har kommunerDärutöver många
arbetat tillsammans med arbetsförmedlingen kring informationsträffar,

i lokala annonsbladannonserat etc.
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verksamhet,mellan uppsökandeenkla sambandNågra nära samver-
rekryterade arbetssö-hög andelarbetsförmedlingen ochkan med en

material. Kunskaps-utifrån befintligt Ikonstateraskande kan
bildprojektledamas samstämmigadet enligtförsta årlyftsprojektets är

tredje år.valt läsa ingymnasiummed 2-årigtdeltagare att ettsom
högutbildningsbidraget isärskildahar detprojektledamaEnligt

valt studera inom Kun-arbetssökandemångabidragit till sågrad attatt
studier,in imånga vågatresulterat iskapslyftet. harDet stegettaatt

detta bidragssystem.utnyttja justvalt intemångaäven attom
arbetslösa såkurser försatsning påtidigare nämnerTill skillnad mot

och lokalerutrustningpraktiska frågorprojektledama inte somsom
iföreligger intelokalbristNågon tvärtomproblem för satsningen. -

täckas ingymnasieskolanlokalbehov påvikandekommuner kannågra
tillgång till behörigaheller svårtKunskapslyftet. inteDet attärav

kommunen.skolformer imöjligen för andraKunskapslyftet,förlärare
statisk. IKunskapslyftet inteförorganisationenformella ärDen

medanorganisationsförändring redankommuner har ägtflera rum,en
hade vårenintervjuade kommunernadesådan.för Avandra planerar en

utbild-politisk ansvarig, 22kommunstyrelsenkommuner1998 14 som
denkommunalförbund. Huringick ioch kommunerningsnämnden 2

emellertid intekommuneniansvarsfördelningenpolitiska sägerutser
Kunskapslyftetgenomförandetförhur organisationennågot seravom

urskiljas:kanolika tillvägagångssättFyraut.

ochkomvuxenhetens organisationdelKunskapslyftet en avsom0
kommunalförbundkommunstyrelse ellerfacknämnd,under

kommunstyrelse ellerunderfristående enhetKunskapslyftet som en0
facknämnd,

vuxenutbildning ochförKunskapslyftet integrerat i centrumett un-0
kommunstyrelseellerfaclcnämndder

arbetsmarknadsenhetenförinomKunskapslyftet organiserat ramen0
kommunalförbund.kommunstyrelse ellerunder

hanteringenverkardelen kommunernaövervägandeden absolutI av
vållat någraKunskapslyftet inte hagenomförandetoch större me-av

politikerna har ikommunalaeller konflikter. Deningsskiljaktigheter
kommunstyrelsendärfyra kommunereniga. I ärallt väsentligt varit

oenighetdock förekommitför har detsatsningenpolitiskt ansvarig
barn- ochpolitikerna ikommunstyrelsen ochpolitikerna imellan ut-

förpolitiskaskulle ha detbildningsnämnden ansvaretsomom vem
konflikter mellan ansvarigauppståtthar detkommunsatsningen. I en

projektledaren.politiker och
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Arbetsförmedlingarnas beskrivningar kommunernas satsningarav

Arbetsförmedlingamas helt dominerande bild kommunernas sats-av
ningar präglade samförståndsanda. flertaletI kommunerär harav en
arbetsförmedlingen aktivt medverkat planeringi och diskussioner. I
intervjuerna med arbetsförmedlingens tjänstemän uttrycks olikatre
strategier för det kursutbud bör inom Kunskapslyftet:som rymmas

kurserna inom Kunskapslyftet bör i första hand grundläggande,0 vara
teoretiska och allmänna kurser,
kursutbudet bör ha tydlig arbetsmarknadsinriktning med0 en anpas-
sade yrkeskurser eller
kurserna bör inledningsvis ha inriktning allmänna ochämnenmot0 en
kärnämnen för därefter följas satsningar på yrkeskurseratt av som

anpassade efter arbetsmarknadens behov.är

kommunerI vissa har också arbetat aktivt med samplaneraattman ar-
betsförmedlingens och kommunens kursutbud. innebär arbets-Det att
förmedlingen utbildningarpå vissa direkt påbyggnad tillsatsar som en

Kunskapslyftsutbildning. ungefärI fjärdedel kommunernaen en av
arbetsförmedlingen fört diskussioner ochattuppger man om- genom-

fört samñnansierade utbildningar.-
Arbetsförmedlingens framhåller kommuneri mångarepresentanter
antalet arbetssökande minskat till följd Kunskapslyftet, vilket haratt av

fört med arbetsförmedlingensig kunnat inrikta desig påatt grupper
har det svårast.som

tredjedel kommunernaDrygt påpekar arbetsmarknadsver-atten av
ket i samband med Kunskapslyftet startade fick ökat volymkravatt ett
på antalet arbetssökande åtgärder, vilketi resulterade i drogatt man ner
på volymen arbetsmarknadsutbildning till förmån för billigare åtgär-av
der arbetslivsutveckling och arbetsplatsintroduktion. Under vårensom
1998 utgick direktiv till arbetsförmedlingarna ökapåatt nyttnya om
volymerna i arbetsmarknadsutbildning.

flertaletI kommuner projektledaren och arbetsfönnedlarenger
bild samverkansarbetet. några få kommuner harI samverkansamma av

fungeratinte bra det förstaså året, välmen senare.

Diskussion

Satsningen på Kunskapslyftet har i många kommuner diskus-startat en
sion utbildningens relation till den lokala arbetsmarknaden och detom
lokala näringslivet. Utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik och nä-
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projektledareFleratill varandra.relationdiskuteras iringslivspolitik
deframträdande roll ifårvuxenutbildningenuttryck för hur ennuger

tyder påResultatenkommunledningen.hos attförsdiskussioner som
påverkansmöjlighetfåttarbetsmarknaden överden lokala störreen

fallet tidigare.varitvadvuxenutbildningen än som

dagensii kommundeltagareVad5.4.4 möter en

vuxenutbildning

psykologi,ochför pedagogikinstitutionenuniversitet,Linköpings ar-
Kunskapslyftskommittén underfrånutvärderingsuppdragbetar i ett en

Studiensutvald kommun.intensivstudie över-medlängre tid av enen
Kunskapslyftetutfalletbelysa settkunskapsintressegripande är att av

Kunskaps-deltagandet ifårVilken betydelsedeltagarperspektiv.ettur
Vadförsta delrapporten,vardagen Denmänniskor iför enskildalyftet
hurbeskrivningvuxenutbildning Endagensdeltagare imöter av-

Sipos-Zackrisson,AssarssonkommunKunskapslyftet formas i en
sjösättningensjälvafokuseras påföljande,detredovisas i1999, som

Kunskapslyftet.projektetav

förändringsprocessermedförtKunskapslyftet har

har dragitsantal olikainneburitKunskapslyftet har att ett processer
detdetförefallerkursutbudetanblickförstaVidigång. som omaven

slag. Såkurserexpanderatendastutbudettidigare sammaavmera-
upphand-skapatsinnehåll haremellertid inte. Nyttenkelt detär genom

ochutbildningarföretagsförlagdaexempelvisochlingsförfarandet i
fåttharFolkhögskolanstudiegångar. ut-individuella stortgenom nya

Kunskapslyftet harprojektet ävenlokaladenpå arenan, menrymme
lokal ochförOlika formerutanför kommungränsen.utbildningarköpt

utbildningsanordnaresåväl mellanskapatssamverkan harregional som
Kunskapslyftet. Samverkanocharbetsförmedling, kommunenmellan

utbildnings-ochsåväl kurserkringsamarbeteutgörs gemensammaav
utvärderingsprojekt.dagar som

till arbeteska ledaUtbildning

lokalkursinnehåll påutformagällerdetdominerande dragEtt attnär
skaskapasden utbildningkommunenuppfattningen inivå attär som

lokaladagenstilltagit hänsynharHittillsleda till arbete. mest ar-man
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betsmarknad, förändring på där det blivit viktigareär väg, attmen en
fundera vad morgondagens arbete kan tänkasöver kräva. Målet fall-i
studiens kommun 60 utbudet ska yrkesutbildningär att procent av vara
och innehålla kombination kärnämnen och karaktärsämnenen av -

den företagsförläggs.även när
Vad det då inte får någotär i Kunskapslyftet Efter-utrymmesom

kurserna ska leda till arbete begränsas de helt fria valen för desom
studerande.

Kommunens vuxenutbildningvision med mångfalden-

Visionen i kommunen skapa sammanhängandeär vuxenutbild-att en
ning med långsiktigt utbildningspolitiskt skaDenna präglasett ansvar.

helhetssyn med utgångspunkt i utbildnings-, arbetsmarknads-ettav en
och regionalpolitiskt tänkande. kommunenI har valt samla denattman
så kallade vuxenutbildningen under tak- lokalt lärcentrum iett ettnya

hjärta. lärcentratItätortens samordnas olika aktörer kan tänkassom
relevanta för målgrupperna, alltifrån arbetsförmedling till studie-vara

förbund. Målet flera lokala lärcentra ska bildasär i olikaatt närområ-
den. lokalaDen centraliseringstendensen med vuxenutbildning skaen

paraplyorganisation där mångfald Mångfaldenuppmuntras.ses som en
består i kursutbud,varierat där varje kursdeltagare kan börja studeraett
på sin nivå och hitta sin utbildningsanordnare utifrån den pedagogik
och tillämpas.metodik som

Utbud och efterfrågan innehålletstyr

Att kategorisera innehållet utbuds- eller efterfrågestyrt blir i prak-som
Åtiken problematiskt. harsidan näringslivet och arbetsförrned-ena

lingen haft inflytande utifrån de lokala behov finns kommu-stort isom
Ådet vill deras efterfrågan har andrasäga sidan bildar juststyrt.nen,

den efterfrågan utbud erbjuds presumtiva deltagare. utbudett Dettasom
sammanfaller med deltagarnas behov och önskemål medför attsom en
slags matchning sker kursutbudet och deltagarnas efterfrågan kur-på-

går samklangi med varandra. Frågan uppstår själva deltagar-ser om
styrningen och näringslivets kortsiktiga behov konserverar föreställ-
ningen vuxenutbildning förändra denFör traditionella påattom synen
vad vuxenutbildning bör behövs kanske medveten och lång-vara, en
siktig strategisk utbudsstyming ändå karaktäriseras ettsom av ansvar
för enskilda deltagare
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förskjutitshartraditionella maktcentratDet

nivån,politiskacentralatill denrelateraslokaladenNär anserarenan
delega-Kommittén ochkoppling.tydligutvärderama kunnasig ense

undersamarbeteförlovordasKunskapslyftetför gotttionen resans
pådri-uppmuntrandebådehar fungeratgång representantema som-

lokala nivåpå denKänslangränsdragare.behövts,där såoch, somvare
välochförberettvälgenomarbetat,Kunskapslyftetprojektet ärär att

marknadsfört.
ochdirektivencentralaspår detydligafinnsnivånlokalaPå den av

samtidigtmed riktlinjernaenlighetiarbetavaritutgångspunkten har att
påverkakunnatkloktdärmed påoch sättpåtänjt ettgränsernasom man

politiska satsningartidigarevidglappDetcentraladen somarenan.
istället flyttatsharcentral nivårespektivelokalmellanalltid uppstått

idagglappettraditionelldär dethar skett,maktförskjutningneråt. En
beslutsfattamivåncentralakommunaladenmellanåterfinns

vuxenutbildningsaktö-andraochutbildningsledareochlokalpolitiker
vägledare.ochrektorerutbildningsanordnare,arbetsförmedling,rer
Kunskaps-utformningeninflytande påhaftde aktörerFör stort avsom

konkretaochvisionerintentioner, sats-lokalalyftet på den ärarenan
intekommunenutförarnivån ikalladeden såmedanklargjorda,ningar

förståelse.för dennauttrycksjälvklartså ger

kommunenutvärdering iLokal5.4.5

ochbarnför såvälskolväsendetoffentligadetVerksamheten inom ung-
kapföljande SL 2Skollagen fastslåsutvärderas. Iskadom vuxnasom

8§:

kommunfullmäktigedet finnasskallalla kommunerI an-en av
skallskolväsendehur kommunensskolplan visar ge-tagen som

framgå vilkasärskiltskallskolplanenutvecklas. Avstaltas och
nationellauppnå deförvidtakommunenåtgärder attavsersom

skolan.uppförmål har sattssom

skol-utvärderakontinuerligt följaskallKommunen samtupp
planen.

skolplangiltigsaknadesundersökningstillfalleSkolverketsVid senaste
medjämförtmed kommunerökningvilketkommuner,i tre17 är en
hadedekommunernade 288mättillfálle. 170 atttidigare uppgavav



SOU 1999:39 Kvalitativ utveckling utbildning och livslångt lärande för 161av vuxna

utvärderat något eller några målområden sedan oktober 1995
Skolverket, 1998b.

finnsDet kommuner har Skolplan, angivna mål förutansom men
den kommunala vuxenutbildningen. Utan sådana mål hänger den ar-
betsplan i luften, den kommunala vuxenutbildningen ska utarbetasom
och utvärdera, eftersom den ska bygga på dels de nationella mål som

i statliga styrdokument, dels de lokala mål kommunfullmäk-anges som
tige ska skolplanen.iange

genomförandetFör de fastställda målen för utbildningenav
skall det finnas arbetsplan.en

Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan lärare ochav
berörd personalövrig för eleverna. Rek-samt representanter

beslutar arbetsplanen.torn om

Arbetsplanen skall kontinuerligt följas och utvärderas.upp
KomvuxF kap 8§1

Skollagen och Förordningen kommunal vuxenutbildning gäller ävenom
för Kunskapslyftet.

Utvärderingama i kommunerna varierar i omfattning och kvalitet. I
många kommuner dock bristen på uppföljningär och utvärdering på-
taglig. Det gäller emellertid generellt för hela skolväsendet. Många
kommuner efterlyser också ökad statlig stödinsats just det gällernär
utvärdering Tillhammar, 1998.

Vissa kommuner har dock ambitiösa för utvärderingprogram av
vuxenutbildningen. Stockholm tillbringarI kommunens utvärde-en av
ringsinspektörer vecka hos urval utbildningsanordnare inometten av
kommunal vuxenutbildning varje år för granska kvalitetenatt
Stockholm, 1999. I Växjö utvärderades samtliga genomförda kurser
med avseende på trivsel, också med avseende på effekteretc.nytta men
på den enskildes sysselsättning. Därutöver utvärderades deltagarna i
orienteringskursema särskilt med avseende på effekter på arbete och
fortsatt utbildning år efter avslutad orienteringskurs. Eskilstunaett I
genomförs ambitiösa utvärderingar Kunskapslyftet såväl natio-motav
nellt kommunalt uppställda mål.som

I Gagnef avhoppen före studiernas början så intressanta deattanses
övrig utvärdering föranlettutöver särskild utvärderingsinsatsen- -

från utomstående utvärderare de sista kursstarterna januaritre stora
1998, augusti 1998 och januari 1999. I Ljusdal har bland annatman
genomfört telefonintervjuer med studerande hösten 1997som genom-

6 19-0609Vuxenutbildning
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gick någon orienteringskurs. kontrollgrupp har stude-Som en grupp
rande utbildningar Kunskapslyftet fungerat.på andra inom

Utvärdering och kursmoment individnivå vanlig,kurser på ärav
förhållandeintill obefintlig det gäller vad uppnått i tillnärnäst manmen

kommunala mål Kunskapslyftet helhet.statliga och i som

Förutsättningar för pedagogisk5.5

utveckling

utveckling sker liksom all utveckling inte sigPedagogisk annan av- -
och för den delen skolledare måste hasjälvt. Rektor övrigaäven --

viktigaste roll utveckla utbildningen.möjlighet fullgöra sin attatt -

utbildningen skolorna skall det finnas rekto-ledningenFör iav
hålla förtrogen med det dagliga arbetetRektorn skall isigrer.

utbild-åligger rektorn särskilt verka förskolan. Det att att
utvecklas.ningen

utbildning ochrektor får bara den anställasSom som genom
erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

SL kap 2§2

formell utbildning exempelvis högskoleut-Rektor saknar i dag enen -
tidi-för yrke. Under 1990-talet har han/hon sinabildning sitt utöver-

personalansvar och ekono-arbetsuppgifter fått axla bland annatgare
verksamhet. viktigaste roll-miskt för enhetens Rektors ut-attansvar

utbildningsinspek-veckla enheten har enligt den rapport statenssom-
för andra uppgifter Skolverket,nyligen avlämnat fått stå tillbakatörer

1999d.
dettvekan blivit viktigare också svårare iLäraryrket har utan men

för-kunskapssamhället, där den sociala strukturen harkomplexamer
utvecklingen synnerligen snabbt.ändrats och den tekniska går Det är

denfår möjlighet stärka och utveckladärför angeläget lärarnaatt att
teoretiska kompetensen blanddidaktiska, sociala och attannat genom

utvärdera det arbete sker undervis-reflektera och igemensamt som
ningen.

införintensifierats och ställtsVägledningens arbete har utma-nya
ochunder Kunskapslyftet. resurskrävandespeciellt Närningar, nya

inträde vuxenutbildningen måstesvagmotiverade sitt igörgrupper nu
förstärkas vuxenutbild-kuratorsrollen förtydligas och itroligtvis också

för dessa personalgrupper behöverGrundutbildningamaningen. ut-
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vecklas och vuxenförstärkas. och vidareutbildning kompe-Fort- -
tensutveckling för redan anställd personal framhållas tydligaremåste-

tidigare.än
Kompetensutveckling sker förstai hand arbetslivet med stödi av

kollegor, handledare sker också vidareutbild-Detmentorer, etc. genom
ning vid högskola eller på distans. kan också ske ochDet i seminarier
kurser olika slag. viktiga detta finnsDet i sammanhang detär attav en
individuell utvecklingsplan för anställd,varje där denna utvecklings-
plan finns insatt i sammanhang vilket enhetens utveckling ochi in-ett
dividemas hand hand.går i Vad behövs för den enskilde ska bliatt en
bättre medarbetare arbetslageti

Forskningen måste också bidra till vuxenutbildningen utvecklas.att
Det sker inte enbart via pedagogisk forskning också forskningviautan
på andra exempelvis Sociologiska, ekonomiska och filoso-institutioner,
fiska.

forskningI skämingspunkten mellan och praktiskt utövande borde
lärarutbildningen befinna sig och såväl grundutbildning fort- ochi som
vidareutbildning tydliggöra lärarrollen.

Kunskapslyftskommittén återkommer kapitel förslagi med inom7
dessa områden.

Statligt stöd till pedagogisk utveckling5.5.1

har hösten miljoner till utvecklings-Regeringen 1998 tio kronoravsatt
projekt för vuxenläramastärka i deras yrkesroll och i arbetet medatt att
utveckla ochmetodik pedagogik anpassad till de speciella kravärsom

utbildning ställer.som av vuxna
i mellan de studerande och de professionella- konsta-Det är mötet

regeringen i sin skrivelse till alla lärare vuxenutbildningen-iterar som
lärprocessen stimuleras och kunskapen kan gestalt. Regeringenta avser
därför stimulera lärarnas arbete och utvecklingatt attgenom

erbjuda seminarier, initierade lärare, för lärare den samladeinom0 av
vuxenutbildningen
initiera nätverk för vuxenlärare
stimulera utvecklingsprojekt Regeringskansliet, 1998.

februari beslutadeI 1999 regeringen tillskjuta ytterligare miljoner24att
kronor för stimulera olika utvecklingsprojekt för stärka vuxenlä-att att

deras yrkesroll Utbildningsdepartementet,i l999a.rama
förändrade inlämingssituationenDen följer ökad IT-an-som av

vändning undervisningen medföri behov delvis förnyad pedago-av en
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blandlärare iKronberg träffarMalmöexempel kan Igik. Ett ges.par
företagsekonomisamhällskunskap,svenska,engelska, spanska,annat

månaden. Igång iendast någondeltagaresinamatematik vissaoch av
studiegångar inne-Individuellahandledning Via Internet.sker allövrigt

veckor,påkoncentrationsläser kursenkanske ettbär någonatt par
Ystad harfritid.halvår under sin Ikurspåandra arbetar ettsamma

hu-idataarbetare,för blivandeheltidskursKvalitetsdata AB somen
till-bildas förfysiska smågrupperdärochbedrivs på distans attvudsak

utbildningslo-Behovetarbetsuppgifter olika slag.lösa avavsammans
distansut-förekommernorrlandskommunervissakal har minimerats. I

utkanter viakommunenstill mindre byar icentralortenfrånbildning
datastöd.ochvideokonferenser

forskningsområde IT-tvärvetenskapligtUtvecklingen ett nyttav -
grad motiverat.därför högmetodik iär-

organisationskom-planerarförslagmed DUKOM:senlighetI en
forsk-Härnösand kringiutvecklingscentrumpedagogisktförmitté ett

deföreslår ocksådistansmetodik. DUKOMutveckling attochning av
skaNorrköpingHärnösand ochför iskolornastatligabåda vuxna

1998:84.SOUutvecklingscentrumkopplas till detta

fortbildning förUtbildning och5.5.2

personalVuxenutbildningens

redovisatdelbetänkandeföregåendehar i sittKunskapslyftskommittén
utbild-pedagogiskförekommande1997:120SOUkartläggning aven

högskolor.och Kun-universitetlandetsvidför vuxenpedagogerning
underströk delbetänkandet ocksånämndai detskapslyftskommittén

Vuxenutbildningenslärare inomblivandeutbildning förbehovet attav
ULärarutbildningskommitténöverlätochutvecklasområde

ska förverkligas.dettabedöma hur1997:07 att
kortfattat denKunskapslyftskommitténbeskrevDärutöver nuva-

genomförsSkolverkets uppdragpårektorsutbildningen,rande avsom
LärarutbildningskommitténfickUnder våren 1998universitet.sex

tillförslagoch lämnabehovettilläggsdirektiv överatt enavse
för skolledare 40högskoleutbildning poäng.om

framhållitsvuxenutbildningen harinomVägledningen ovansom
Även del förändratsarbetsuppgifterna har tillomfattning.ökat kraftigt i

arbetslösa. Arbetet inne-lågutbildadepåkraftiga satsningaroch medi
stödjande arbetemotiverande och änmåldiskussioner,håller mer av

till studier.komflertalet självmantdåtidigare,
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Den individuella studieplanen ska del den individuellavara en av
handlingsplanen där sådan finns. ställer kravDet på samarbete mellan-
arbetsförmedlingens vägledning och kommunens. ställer också kravDet
på båda kunniganågot varandras arbetsområden.attgrupper vara om

Sociala problem bland deltagare kommunali vuxenutbildning har
vanligtvis hanterats skolledare, vägledare eller kanslipersonal. Detav
förekommer bara vid de komvuxenhetema har särskildstora att man
personal kuratorer anställda för dylika arbetsuppgifter. och medI- -
Kunskapslyftet har, enligt vad många enheter sociala problemuppger,
tilltagit omfattning.i heller förInte kuratorer finns någon helt adekvat
utbildning.

Skollagen kapI 2 7§ sägs att

kommunVarje och landsting skall till fortbildning anord-attse
för den personal har hand utbildningen. Kommu-nas som om
och landsting skall vinnlägga planeringsigner om en av per-

sonalensfortbildning.

Av landets kommuner år 1996 120 kommuner de doku-attuppgav
planering fortbildningsin för skolans personal Skolverket,menterat av

1996. skedde då oftastDetta i skolplanen eller särskild fortbild-i en
ningsplan. För grundskolans och gymnasieskolans personal angavs
vanligen fortbildningsområden,vissa exempelvis den läroplanen,nya

betygssystem arbetssätt och arbetsfonner.nytt samt
de kommuner dokumenteratAv planeringsin fortbildningensom av
flertalet kommuner inte fortbildningsområdennågra för denanger

kommunala vuxenutbildningen.
flertalet kommunerI påpekar Skolverket i sin användsrapport- -

fortbildningen inte politikerna strategiskt instrumentännu ettav som
för skolan.styrning av

Kunskapslyftskommittén återkommer kapiteli med förslag7 inom
dessa områden.

5.5.3 Forskning och utveckling

Kunskapslyftskommittén redovisade föregåendei sitt betänkande den
kartläggning vuxenpedagogisk forskning Linköpings uni-av m.m. som
versitet genomfört på kommitténs uppdrag, Vuxenpedagogik Sverige.i
Forskning, utbildning, utveckling- kartläggningEn SOU 1997:120.

konstateradeKommittén i anledning denna kartläggning den sågattav
behov riktade insatser det gällde forskning kringett stort närav vuxnas

lärande, kunskapslyft och livslångt lärande och förväntade sig denatt
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forskningspolitiska utredningen Forskning 2000 skulle komma att
frågorna.behandla de aktuella

Forskning behandlade de forskningspolitiska frågorna2000 på ett
övergripande plan, vilket innebar exempelvis vuxenpedagogiskaatt

Kunskapslyftskommitténsfrågor aktualiserades SOU 1998:128.inte
under inneburit forskningsinsatserutvärderingsuppdrag har året vissa

förändringardärutöver några avgörandeinom området intemen synes
forskning inträffat.avseende inriktning på vuxenpedagogisk ha Vuxen-

pedagogisk forskning och forskning kring det livslånga lärandet fort-är
farande eftersatt liksom för koppla forskning till praktikeninsatser att
och vice versa.

Kunskapslyftskommittén återkommer kapitel med förslagi inom7
dessa områden.

Diskussion5.6

Kunskapslyftet harUnder de två år projektet varit igångsnart som
organisatoriskaarbetar på olikamycket hänt. intensivtKommunerna

Försöksverksamheten har blivit realitet.och pedagogiska modeller. en
utvecklingsarbete har påbörjats- utvecklingennationellt måsteEtt men

fortsätta

lägga eller...politikernaFortsätter sig iatt

kommunala placerades Kunskapslyftet från börjanden organisationenI
vuxenutbild-ofta särskilt projekt vid sidan den kommunalaettsom av

förändringar tycks emellertid haningen normala organisation. Vissa ägt
Kunskapslyftet har antalunder det året. Projektet isenaste ettrum
till den nämnd harkommuner förts från kommunstyrelsen i övrigtsom

kommunen. förklaring till dennaför vuxenutbildningen i Enansvaret
bara koncentrerarförändring kommunerna inte sig på projektetär att nu

Kunskapslyftet också denna satsning i perspektivetutan ser av en re-
Kunskapslyftet verkar ha förtformering vuxenutbildningen. Vadav

värde vid denna till den ordinariemed sig bestående övergångav
nämnden koppling till kommunledningen.är närmareen

Kunskapslyftet har flertalet kommuner organisatorisktProjektet i
fas. Därmed kan politiker lätt förledasgått i stabilinsett man somen

dock icke fallet.det skulle gjort. Så Strate-göras är äratt tro att nusom
livslångt lärandeför vuxenutbildning, kompetensutveckling ochgier

och förnyas. Blicken måste lyftas från plogfåran ochmåste utvecklas
tillväxtavtalen och kompetensrådenvidare perspektiv. regionalaDeett
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måste liksom arbetet i mål och3- mål 4-programmen- inlemmas i-
perspektiv vuxenutbildning, inte bara i perspektiv näringslivsut-av av
veckling. Utbildningen måste finnas med skämingspunkteni arbets-
marknad kompetensutveckling humanism.- -

Samverkan för utveckling

Kunskapslyftet har föranlett omfattande samverkan på lokal ochen re-
gional nivå mellan olika kommunala förvaltningar, statliga myndigheter
och utbildningsanordnare olika slag.av

Speciellt samverkan med arbetsfönnedlingen har utvecklats positivt
åtminstone vad gäller information, rekrytering och vägledning. Detta-

Önskvärtsamarbete tycks fortsätta utvecklas, vilket utmärkt.att är vore
också samarbetet fördjupades till ocksåatt utbildningsutbudet.att avse
I Kunskapslyftet/kommunal vuxenutbildning grundläggande yrkes-ges
utbildning. mångaI kommuner kanske denna utbildning skulle kunna
spetsas med arbetsmarknadsutbildning för de studerandeatt störrege
möjligheter på arbetsmarknaden och därigenom också motsvara upp
arbetsmarknadens behov vidareutbildad arbetskraft.av

Samverkan med näringslivet behöver ytterligare utvecklas. Här
fordras genomtänkta förstrategier samverkan bland avseendeannat-
vad, med vilka och vilkai former.

Mer sak eller...av samma

När projektet Kunskapslyftet startade juli1 1997 det mångavar som
oroade sig för denna satsning bara skulle resulteraatt i mer av samma
sak. Flera kurser i engelska, flera läsårsscheman och flera klassrum där
läraren 90 tiden. det blivitHar såpratar Nejprocent av

Förändringarna kursutbudeti har de åren varit tydliga. Yr-senaste
kesinriktade kurser har ökat kraftigt i omfattning och utvecklats olikai
riktningar. Detta torde till fördel för de studerande. Det lättareärvara
för många kortutbildade fördelar med yrkesutbildningatt se en -
speciellt i jämförelse med kurser i allmänna likaDen inteämnen. är
hotfull, den något kan bedömaär värdet och bästai fallsom man av
något kan arbete. kommunalaDen Vuxenutbildningens uppgiftsom ge

inte bara utbildaär människor för vidare studieratt på universitet och
högskolor. -

ocksåDet intressant utvecklingär pågår i hela den kom-en som nu
munala vuxenutbildningen det gäller flexibla studier,när utläggning i
tid och individuella studiegångar. För två år sedansamtrum genom-
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fördes huvudsak all undervisning på komvuxenheter. Grup-i i grupper
från cirka tolv till omkring trettio. Medstorlek kunde varierapens

skola för Härnösanddistansstudier studier vid iavsågs statens vuxna
eller Norrköping.

del undervis-genomförs fortfarandetvå årNu storen avsenare- -
utbildningsanord-komvuxenheter eller hos andraningen påi grupper

vilket utbildningsan-det meddet intressanta är engagemangnare, men
flexibla studiermöjliggöra utbildning viaordnama vägarprövar attnya

utbildningar "icke-reguljära" tider ocholika former, lägga påi attutatt
med undervisning och/eller hand-utveckla individuella studiegångar

förändring arbetsformerledning. ställer och krav påDetta stora avnya
och arbetssätt.

finnsmodeller också form ochpedagogiska DärNya prövas.tar
modell,kring pedagogiksanordnare proñlerar sig vissvissa ensom

Merlinpedagogik eller kring lär-exempelvis kring TBVAmuGruppen
prövandet medstilamas betydelse för inlärning. Lika intressant är mer

självstudiefonner och pedagogisk handledningeller utvecklademindre
undersökande arbetssätt. får och börliksom olika modeller för Här tu-

ställe vid tidpunkt.blommor blomma på rätt rättsen men-

Målgruppen helhet nöjd, med vadär mensom

fall nöjda de enkätsvar utvärderarnadeltagarna alla visarAtt i är som
det ocksåfått de kallade riksenkätema. visar sigin så Dessvärregenom

studera lika nöjda med sitt val.arbetslösa valt inte Detäratt attsom
finns anledning hårdare i kommunerna och visa på detalltså all att ut

arbetslöshet och kort utbildning och viceklara sambandet mellan hög

versa.
föreställning utbildning generellt ochkortutbildadesDe omom

utvärderingsstudie teoretiskaKunskapslyftet beskrivs i en annan som
studier, främmande och Dekort-inaktivitet något onyttigt.ärsamt som

skälutbildades föreställning utbildning relaterad till derasär näraom
för studera.inteatt

finns tänkbara för påverka de icke-motive-Det många strategier att
rade arbetslösa. förutsättningar skulleGynnsamma vara

för bra arbete efter avklarade studier,garanti
hållbar Studieekonomi,

klara studierna,tilltro till atten av
studierna leder till yrkeatt ett
studierna innehåller både och praktikteoriatt samt
utbildningstiden kort.att är
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uppsökande verksamheten utvecklas såDen i kommunerna måste att
fler kortutbildade kan information vuxenutbild-nås med gedigen om

och fördelar med kunskapslyft. då bara arbetslösa kort-ning inteDet är
utbildade målgruppen kommunala vuxenutbildningenför denärsom

också de kortutbildade i arbete.ärutan som
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6 Utvärderingama Kunskapslyftet,av

samordning och vissa projekt-
resultat

framgåttSom tidigare kapitlen och till del baserade på4 5 vissär re-
sultat från de fristående, nationella Kunskapslyftet.utvärderingarna Iav
kapitel främst för4 har de nyanserad bild del-använts att ge en mer av

i Kunskapslyftet och vad hänt dem efter Kunskapslyftet,tagarna som
utifrånvad möjligt den ordinarie uppföljningsstatistiken. Iän ärsom

kapitel redovisas fristående nationella utvärderingar handlar dels5 som
pedagogisk-organisatoriska frågor i kommunerna dels individ-om om

Ävenrelaterade pedagogiska aspekter. kapitel och del13 16 i ut-
friståendenyttjar resultat från de nationella utvärderingama för be-att

förskriva studiedeltagandet med funktionshinder.vuxna
utvärderingsprojekt hittills producerat resultat påDe som men som

kunnatgrund sin karaktär inte någon ingående presentation iav mer
kapitlen detta kapitel.och redovisas i handlar fyra utvärde-4 5 Det om

"Kunskapslyftet metod,Kunskapslyf-ringsprojekt: modell ochsom
omfattning i kommunema, "Kommunemas kostnader för Kun-tets

skapslyftet samhällsekonomiska"Det utvärderingsprojektet".samt
Kapitlet inleds med beskrivning den samordning olikaav aven

aktörers arbete med utvärdera Kunskapslyftet Kunskapslyfts-att som
kommittén för.ansvarar

6.1 Samordning och samarbete

Kunskapslyftskommittén har regeringens uppdrag samordna utvär-att
deringarna Kunskapslyftet och för fristående nationellaattav ansvara
utvärderingar denna kommer till stånd.satsningav

Respektive myndighet följer och utvärderar på normalt utveck-sätt
lingen inom sitt ansvarsområde. innebär detta fall Folkbild-Det i att
ningsrådet utvärderar Kunskapslyftet för folkhögskolomas del medan
Skolverket följer Kunskapslyftet kommunerna och skolori på Statens
för och Arbetsmarknadsstyrelsen granskar de arbets-insatservuxna
marknadsmyndighetema anslutning tilli Kunskapslyftet. Kommu-gör
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för den verksamhet de bedriver lokalt inomsjälva attnema ansvarar
för Kunskapslyftet utvärderas.ramen

utvärderingarnaKunskapslyftskommittén initierade nationellaDe av
frånMed utgångspunktkom relativt tidigt, dvs. hösten 1997.igång

Kunskapslyftskommittén anord-utvärderingsprogram harkommitténs
myndigheterna emellan, dels deöverläggningar delsseminarier ochnat

mellan myndigheterutvärderarna emellan, delsfristående, nationella
sammankomster har Sisusforskare/utvärderare. dessaoch I även

Utbildningsstöd deltagit led iför SärskiltStatens Institut ettsom
med det särskildakoppla arbetetkommitténs strävan att samman upp-
funktionshinder iför studerande meddraget utreda situationenatt vux-

medKunskapslyftet. Syftetoch utvärderingarnaenutbildningen, av
mellan desamordningdessa diskussioner har varit åstadkommaatt en

olika aktörernas utvärderingar.
medfört kontinuerlig dialog kom-syfte har kommitténI ensamma

utvärderingar.deras lokalamunerna om

nationella utvärderingarnafriståendeDe

nationella utvärderingarna de skaSyftet med de fristående är att ettge
Kunskapslyftet både kvantitativt och kvalitativt.helhetsperspektiv på

individstudier kom-såväl riksrepresentativaskerDet somgenom
de studerandes bakgrund,individstudiema analyserasmunstudier. I

Kunskapslyftet,inför deltagandetattityder och förväntningar i Kun-
erfarenheter efterinverkan de studerande och derasskapslyftets på

KunskapslyftetKunskapslyftet. kommunstudiema undersöks hurI or-
och hur olika faktorer i dessa beslutsprocesserganiseras och planeras

kursinnehåll.och uppläggning kurser ochsamspelar med rekrytering av
Även kostnader för Kunskapslyftet studeras.kommunernas

kompletteras både vad indivi-riksrepresentativa studiernaDe avser
med detaljerade intensivstudier enskilda indivi-der och kommuner av

der nationell kommer de individbaserade studi-och kommuner. På nivå
samhällsekonomiska bedömningar Kunskaps-iatt utmynnaerna av

lyftssatsningens lönsamhet jfr. översikten i SOU 1998:5 l.
fristående nationella utvärderingarna har under året komplette-De

med internationellt uppgift vidgatär ettrats expertgrupp atten vars ge
perspektiv utvecklingsarbete kommitpå det igång inom vuxenut-som

Kunskapslyftet.bildning och livslångt lärande följd bl.a.som en av
delbetänkande resultat från utvärderingarnai detta återgesFörutom

fortlöpande Kunskapslyftskommitténs hemsida:på www.
utbildning.regering.se/klk. Kunskapslyftsprojektets hemsida:På egen
www.kunskapslyftet.gov.se finns länkar till kommunerna och de andra
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olikaKunskapslyftetockså utvärderarmyndigheterna ursom
synvinklar.

Kunskapslyftskommittén initieratutvärderingsarbeteDet som
Kunskapslyftskommitténsfram till år dvs.sträcker sig 2002, utöver

mandatperiod.egen

olkbildningsrådetF

folkhögskolomade studieplatser iutvärdera 10 000För extraatt som
initieratKunskapslyftet Folkbildningsrådet bl.a.del haringår isom en

följande projekt:

genomfördesbasorganisationertill folkbildningensenkätEn som0
Kunskaps-Enkäten belyser bl.a. de 10 000maj 1998.SCB iav

ordinarierelation till folkhögskolomaslyftsplatsernas ställning i
undervis-effekterna dem på den ordinarieverksamhet och av

Folkbildningsrådet, 1998b.ningen
för de platserna inombyggs SCB 10 000databasEn upp av0 som

folkhögskoloma uppdelat påKunskapslyftet vid en
kom-innehåller data gällande landetsskolkommundatabas som

"individdatabas"finns folkhögskolor ochdär det somenmuner
deldeltar folkhögskolomas Kun-de individer i avsomavser

skapslyftet.
folkhögskolaKunskapslyftet påutvärderingsprojektEtt stu-en0 -
valet utbildningsan-studiemotiv, motiv tilldie deltagarnas avav

genomförs Anderssonpå studier Evaordnare och sina avsyn som
med professorvid Göteborgs universitetoch Monica Larsson

vetenskapliguniversitetStaffan vid LinköpingsLarsson som
hösten och skautvärdering påbörjades 1998handledare. Denna

kombinationtill planeradpågå våren 2000. Den är avsom en
tillämpliga delar användaoch iintervjuer enkäter. Genom att

fristående nationella utvärderingarnaenkäter i de gessamma som
olikheterbelysa likheter och igoda möjligheter att

andrajämfört medfolkhögskolomas arbetssätt etc.
utväderingsprojekt följer påutbildningsanordnare. Detta en

ochFolkbildningsrådet lät genomföra våren 1998förstudie som
"Kunskapslyftet hotresulterade i motrapporten ettsom -

för folkhögskoleidénfolkhögskolans själ eller renässans aven
Lisbeth Eriksson vid Linköpings universitet.

utvärderingsinsatserFolkbildningsrådet vidare komplettera deattavser
riktad till studieför-beskrivits med enkätundersökningsom ovan en ny
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bund och folkhögskolor. genomförsDen för få uppfattningatt en om
folkbildningenshur i den kommunala, upphandlade delenengagemang

Kunskapslyftet Syftet fördjupa kunskaperna kring deärut. attav ser
uppgifter tidigare lämnats in till Folkbildningsrådet studieför-som av
bund och folkhögskolor och skapa plattform för vidare diskussioneren

folkbildningens roll inom Kunskapslyftet.om
övrigt deltar Folkbildningsrådet aktivtI i samordningen och samar-

betet kring de nationella utvärderingarna Kunskapslyftskommitténsom
initierat.

Skolverket

Skolverket har flera olika utgångspunkter för brett empirisktatt ett
underlag för beslutbedömningar och Kunskapslyftet. Ett så-rörsom
dant underlag erhålls dels inom för Skolverkets uppdrag ledaattramen
och följa verksamheten, dels för den nationellaansvaretgenom upp-
följningen och Kunskapslyftet.rapporteringen detta erhållsUtöverav
också viktigt underlag Skolverkets generella uppdragett genom avse-
ende uppföljning, utvärdering, utveckling och tillsyn inom skolområdet.

syfte bidra till den nationella kunskapenI resultat och effek-att om
den femåriga deltar Skolverketsatsningen i Kunskapslyftskom-ter av

mitténs samordning utvärderingsarbetet följeroch de friståendeav na-
tionella utvärderingama kontinuerligt. Därtill har Skolverket på upp-
drag redovisat plan förregeringen utvecklingen vuxenutbild-av en av
ningen Skolverket, 1998m flera problemställningarvari för ytterligare
studier och analys lyfts fram.

De studier Skolverket ska genomföra under verksamhetsåretsom
förstudie1999 kommunernas utvärderingar Kunskapslyftet,är en av av

fördjupad studie lokala kurser och på basis Skolverkets data-en av av
baserade kunskaper deltagarnas utbildningsnivå före vuxenstudier,om

enkätstudie individers utbildningsvägar under Lyft ellertematen av
bredd Skolverket, 1999f.

Syftet med dessa studier liksom med de ytterligare utvärderingarär,
vuxenutbildningen Skolverket genomföra under periodenattav avser

1999-2001, fördjupa kunskaperna inom områden; individuellaatt tre
utbildningskarriärer, kommunernas styrning och ledning vuxenut-av
bildningen den pedagogiska utvecklingen. Studierna be-samt attavser

frågor faller emellan och utanför de fristående nationellasvara som
utvärderingarna och går djupare de analyser inomän görssom ramen
för Skolverkets uppdrag leda och följa Kunskapslyftet.att

Under treårsperioden 1999-2001 Skolverket initieraatt ytter-avser
ligare antal fördjupade studier inom vuxenutbildningen. Till deett om-
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kompe-kring den socialaska studeras hör frågeställningarråden som
framkommer Skolverketsutifrån de resultattensen bl.a. pro-avsom

Studienläroplanernas mål.skolan avseendejekt Utvärdering 1998av
utbildningskarriä-aspekterfokusera könsspecifika påska också vuxnas

rer.
för utvecklingenockså enligt planenSkolverket vuxenut-avavser

analys debl.a. rikta insatserSkolverket, l998mbildningen motatt av
vuxenutbild-tillfölja rekryteringennationella styrdokumenten, att

utländska erfaren-och studerasvenska erfarenheterkartlägganingen,
lärande-flexibeltfölja utvecklingenvalideringheter attsamt avav

distansutbildning.
sammanfattasbelysa kanSkolverketområdeEtt attannat avsersom

från utbildningssys-vuxenutbildningen, och utgårin ii "Vägentemat
Skol-studerande.olika kategorier Genommottagande någratemets av

uppföljningKunskapslyftsprojekt erhålls löpandesärskildaverkets en
Avsiktenmed kommunerna.utvärdering i dialogenoch kortsiktig är att

ställer.frågeställningar verksamhetenfram aktuellasnabbt lyfta som
Utbildnings-forför Skolverket år 1999regleringsbrevetI
utvärderings-finns också del intresse il998bdepartementet, aven

sammanhang:

hur jäm-uppföljning och utvärderingöka sinSkolverket ska av0
hurimplementeras undervisningen ochiställdhetsperspektivet av

flickors/kvinnors och poj-för bådeläggsundervisningen attupp
likvärdigaoch de fåroch förutsättningar beaktaskars/mäns villkor

utveckling och lärande.möjligheter till
utvecklas för be-vilka indikatorerska redovisaSkolverket attsom0

ochverksamhetsformemakvalitetsutvecklingen inom de olikalysa
kvalitets-samlad analysredovisaden augusti15 1999senast en av

utvecklingen.
bakgrundskaEventuella behov regeländringar presenteras mot0 av

uppföljningssystemet.utvecklingen det nationellaavav
änd-behovetmed och ArnsSkolverket ska i samråd CSN över avse0

syfte ökauppföljningssystem irespektive myndighetsringar i att
denuppgifterna. Skolverket skajämförbarheten de statistiski senast
skauppdragetSlutredovisninglämna delrapport.15 maj 1999 aven

återfinns iLiknande formuleringarske den oktober 1999.15senast
ioch Verket för högskoleservice;regleringsbreven för CSNAms,

faller underuppdragetfallet dock med den variationenAms att ru-
angivandeapril 1999" medbriken redovisas 15 attsenast men

och oktober 1999.Skolverket ska redovisa maj 1515
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den mån den information efterfrågas regleringsbrevet inte läm-I isom
tillfälle årsredovis-vid något angivet ska den redovisas iannatnas

ningen för år 1999.

Ams

utvärderingama har inledningsvis främst be-direkta deltagande iArns
förse Skolverket, Kunskapslyftskommittén ochstått arbete med attav
utvärderama med statistiskt materialde fristående nationella som un-

derlag för analysarbetet.
planerarutvärderingsprojekt förbereds dock. ExempelvisVissa Arns

genomföramed antal kommuner vissoch Skolverket tillsammansatt ett
ochför bryta den könsuppdelade utbildnings-försöksverksamhet att

sökerarbetsmarknaden bl.a. sig uttryck i relativt sigmänatttarsom
har och Skol-till Kunskapslyftet Skolverket, 19990. ArnsDessutom

1997/98 gickfölja de vikarier under inverket för avsikt att somsom
Kunskapslyftet. de sinför arbetstagare studerade i Har iersättare som

deltagit Kunskapslyftetblivit intresserade studier och it.ex.tur av
s.k. "Parallellprojekt. Avsikten1998/99 har också initieratArns ett

genomföra djupstudie utbildningsan-med det vissa privataär att en av
upphandlad arbetsmarknadsutbildning med början iordnare inom upp-

utbild-handling, den pedagogiska och avslut ifortsättning i processen
arbetsmarknadseffekter. skaningsresultat och Studien läggas så attupp

Kunskaps-den jämföra med motsvarande utvärderingar inomgår att
lyftet.

aktivt diskussionerna kring samordningdeltar iFör övrigt Amsäven
Kunskapslyftskommitténs utvärderingspro-och samarbete relaterat till

jekt.

Kunskapslyftet modell och metod6.2 som

Kunskapslyftskommitténs utvärderingsuppdrag har ingåttI utvär-att
modell samverkan mellandera "Kunskapslyftet och metod för statsom

ochoch kommun, central styrning lokal mobilisering".
KunskapslyftetInför den femåriga vuxenutbildningssatsningen - -

Delegation för kunskapslyftet inominrättade regeringen en rege-
för arbetsmarknads-, fi-ringskansliet med utbildnings-,representanter

handels- inrikesdepartementet. Till delegatio-närings- och samtnans-,
sekretariat. Sekretariatet vid Delegationen för kun-knöts också ettnen

för dialog med kommunerna under plane-skapslyftet har ansvarat en
Kunskapslyftet och dess genomförande under det förstaringen året.av
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delegations-regeringskansliet kan den interdepartementalaInom
gällerandra sammanhang detmodellen användbar i näräven attvara

behöversektorsövergripande och frågorfrågorhantera natur som enav
ochrelationen kommunslagkraftig beslutsstruktur. Försnabb och stat-

ocksåhar "delegationsmodellenvuxenutbildningenutvecklingen av
analyseras.uppmärksammas ochinslag, vilka börinneburit vissa nya

harallt för Skolverket,framförErfarenheterna intressantaär som
andraarbetsuppgifter med tanke påocksåDelegationensövertagit men

och kommun.samarbetsprojekt mellan stat

metodKunskapslyftet modell och6.2.1 som -
byråkratiadhocrati eller

denKunskapslyftskommitténs uppdrag analyserathar påStatskontoret
valtKunskapslyftet regeringengenomförandetförmodell ursomav

Statskontoret,interdepartemental synvinkel. sinoch Inationell rapport
sammanfattningsvis delegations-Statskontoret1998b konstaterar att

grunder, exempelvisvissakan motiveras påmodellen som
förhandlingar och skönsmäs-experiment,inslagetstartmotor, avom

önskvärdintressentrnedverkanoch/ellersighet i besluten ärnärär stort
och legitim.

bärkraftigaför delegationenMotiven är sammantaget

Regeringskans-kunskapslyftet med placering inomförDelegationen -
dock under-urskiljbara flestaflera motiv. Deinrättades medliet var-

till riksdagen:redovisade förslagetoch explicit iförstådda inte

sektorsövergripande målFlerfaldiga och
Önskemål snabbt genomslagsnabb ochstartom

regelverk måsteoch styrandeKompletterande beslut policy tasom
under arbetets gång

kunde vid behovSnabba korrigeringar göras
kommunerna ansågsmellan regering ochMöjlighet till direktdialog0

angelägen
från legitimuppfattar regeringenstyrning änKommunerna mersom0

från myndigheter.styrning

för dendet- motivStatskontoret ingetSedda för sig är sersomvar -
sedda tillsammanstillräckligt,valda organisationen ärensamt mo-men

bärkraftiga.tiven
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kunskapslyftetDelegationen för och Kunskapslyftskommittén har
arbetat parallellt, Vilket kan ha vållat viss oklarhet ansvarsfördel-om

ligger dock samtidigt, enligt Statskontoret, unik och allt-ningen. Det en
för ofta förbisedd fördel någon i det här fallet Kunskaps-i att som-
lyftskommittén får uppgift följa och värdera refonnprogrami att ett-
redan från start.

Delegationen har arbetat ejfektivt

Delegationen för kunskapslyftetStatskontoret understryker och dessatt
sekretariat effektivt och har mycket begränsade kansli-har arbetat trots

snabbt genomslag den särskildabidragit till vuxenutbild-ettresurser av
Dialogen med kommunerna har varit intensiv ochningssatsningen. om-

fattande har samtidigt till del haft karaktären frågorstormen snarare av
alternativa utvecklingsmöjligheter lokaloch diskussioner påänsvar om

niva.

invändningar kan riktas modellenFörvaltningspolitiska mot

Sedan tillbaka har det statsförvaltningen utvecklatstiotal år iett ett
för resultatstyming förutsätter tydlighet roll-mål- och isystem som en

fördelningen mellan riksdagen, regeringen, myndigheterna och kom-
organisationslösningama adhocratin brytertillfälligaDemunerna. - -

eller flerdubbla och konkurrerandeoch innebär dubblamönstret att
till Kunskapslyftetetableras. särskilda statsbidragetDet ärstyrsystem

det blirtypiskt exempel på detta. konsekvens svårtEn är attett att ut-
kräva ansvar.

för studiefinansiering efterfrågesidan betydelseSystemet har stor
Kunskapslyftet.för de slutliga effekterna delvis för-En, åtminstoneav

bisedd, sidoeffekt efterfrågetrycket har det uppstått hante-varit attav
ringsproblem hos Centrala studiestödsnämnden dels beror påsom vo-
lymölcning, de mångfaldiga och därmed svårtillämpadedels på studie-
fmansieringsreglema.

Delegationen för kunskapslyftet från början fick tidsbegrän-Att ett
mandat enligt Statskontoret- bra. speglar blandDetärsat annat att-
fannsdet medvetenhet myndighetsutövande ärendehanteringatten om

normalt hör hemma Regeringskansliet.inte i
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beredningsformer kan behövasNya

beredningsformer kan, Statskontoret det, behövasNya inomsom ser
frånRegeringskansliet, erfarenheterna Kunskapslyftet integer en-men

någon vägledningsamma
slutsatser Delegationen försvårt dra några entydigaDet är att av

kunskapslyftet modell för beredning departementsgränsema.översom
formlös interdepartemental arbetsgrupp skulle sannolikt haEn ar-mer

för delegationen den harbetat likartat Motivetpå sätt. är attsnarare
kontaktpunkt för kommunerna.varit väl synligen

Kunskapslyftet modell och metod6.2.2 som -
Redovisning uppdragettav

och vuxenutbildningenrelationen kommun utvecklingenFör stat- av
Kunskapslyftskommitténs genomförthar Tillhammar på uppdragSten

särskilt utvärderingsprojekt redovisats till kommittén iett som rappor-
modell och"Kunskapslyftet metod Redovisning ettten av upp-som -

Kunskapslyftskommittén, 1998. Utvärderingsstudiendrag är av upp-
följningskaraktär och bygger på självvärdering tolv kommuner.en av

olika delar landet olikautvalda kommunernaDe samtrepresenterar av
Utifrån den gjorda självvärderingen harstorlekar och kommuntyper.

den statliga Delegationens för Kunskapslyftet sek-kontaktpersonema i
ochlämnat kommentarer synpunkter utifrån sitt perspektiv.retariat

vuxenutbildningenNytändning

kommunerna tagitGenerellt kan enligt Tillhammar konstaterassett att
för allvar. Förfaringssättet medKunskapslyftet på mycket stortansvaret

de flestaoch därefter ansökan statliga medel har påeget program om
ivuxenutbildningsfrågor tidigarehåll lett till större änett engagemang

tycksbåde hos politiker och chefstjänstemän. statliga strategiDenna
också ha lett till vuxenutbildningsfrågor."nytändning kringen

Samarbetet utvecklas

framgår Kunskapslyftet många kommuner på mycketAv irapporten att
kort tid har lett till brett nytänkande och utvecklings-ett engagemang,

ocharbete i vuxenutbildningsfrågor samverkan mellan kommunersamt
andra vuxenutbildningsanordnare. Samarbetet med arbetsförmedling

fackliga fungera tillfredsställande.och organisationer tycks i stort sett
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finna former för fungerandetycks däremot svårareDet att ettvara sam-
näringslivet.arbete med det lokala

Utvärdering bristvara liksom individuella studieplaneren --

skolplan ellerkopplingen till kommunernasallmän bristEn synes vara
Även för uppfölj-bristenandra kommunala styrdokument. systern

Tillhammar påtaglig och han tilläggerenligtning och utvärdering attär
generell för hela det offentliga skolväsendet.emellertiddenna brist är

allabild lyfts framallmängiltig iEn ärrapporten att somsomannan
individuellaockså får det,efterfrågar individuell vägledning attmen

Kunskapslyftet.för alla deltagare istudieplaner inte upprättas

också stimulans för utvecklingSkolverket- bara tillsyninte utan
hoppas kommunerna

sekretariatden statliga delegationensDialogen med kontaktpersonema i
undersöktamycket positiv både de korn-har allmänt upplevts som av

önskarsjälva. kommunernaoch kontaktpersonema Det numunema av
verket tagit myndighetsansvaretsig Skolverket över är attnärav --

personkontakt uppstått mellanfortsättningen få ha deni näraäven som
Författaren då särskilt på de småprojektet. pekaroch kommun istat

sådana kommuner har ofta be-behov stöd.kommunernas Iav man en
nyckelpersoner kan förgränsad krets medarbetare vilken atttasurav

Kunskapslyftet. behovprojekttill exempel driva Derasett avsom
bollastankar, idéer och problem kanbollplank vilka är stort.mot

ofta kommunstorlek påerfarenhet behövsEnligt kontaktpersonemas en
kraft behövs förför ska ha den30 000 35 000 invånare att man som-

Hälften landetsfullt fullfölja åtagandet i Kunskapslyftet.kunnaatt ut av
har mindre invånare.kommuner 15 000än

också påtalat behovetFrån flera kommuner har attman av
Kunskapslyftetarbetet med pedago-Skolverket prioriterar att genom

liksomutveckla hela den kommunala vuxenutbildningengiskt att
Skolverket fullföljer Delegationens samarbete med arbetsmark-nära

detta fall Arbetsmarknadsverket.nadsmyndighetema -i

Kunskapslyftets omfattning i kommunerna6.3

för analys, beskriver och analyserarInstitutet regional Inregia AB,
skillnader vad Kunskapslyftets omfattningmellan kommunerna avser
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InregiaKunskapslyftskommittén.uppdragoch påsammansättning av
därefterunder våren 1999första delrapportlämnaatt somavser en

då uppdra-fram till år 2002rapporteringkommer följas årligatt av en
Kunskapslyftskom-förredovisatsresultatslutrapporteras. Deget som

och elev-omfattningdelbetänkade blandmittén inför detta annatavser
den kommu-Kunskapslyftet och igymnasial nivå isammansättning på

nala vuxenutbildningen.
den kommu-huvudsak mätningarpå SCB:sUppgifterna bygger i av

mätvecka 42.och 1998under hösten 1997vuxenutbildningennala
följandedetmålgrupper.olika Istuderande beskrivs iAntalet termer av

kommunrespektivemålgruppen iuppgifter mättredovisas somom
defini-Kortutbildadearbetslösa i kommunen.kortutbildade ochantalet

tvåårighar högstindividersammanhangi detta gymna-somsomeras
syssel-ocharbetslösaantaletarbetslösaMedsieutbildning. öppetavses

tillperioden majåtgärder underarbetsmarknadspolitiskaisatta sep-
dendäravsnitt 4.4respektive år. Ibörjantember höstterminensföre

utifrånKunskapslyftet skerdeltagarna iredovisningenhuvudsakliga av
Inregia.uppgifter frånytterligareredovisasmålgrupperprojektets olika

kraf-Kunskapslyftet varierardeltar imedborgarnaAndelen somav
år hade16-64andel befolkningenLägstkommunerna.tigt mellan av

KarlskogaVansbro ochmedanmedHultsfred 0,5ochLessebo procent
vecka 42.höstterminen 1998respektive 6,1högst med 6,9låg procent

ochstuderande Sor-högst med drygt 10 200Göteborgabsoluta tal lågI
andelenFördelningen1999.studerande Inregia översele lägst med 24
redovi-landets kommunermellan 16-64 år ibefolkningenstuderande i

6.1.idiagramsas
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Diagram 6.1. i KunskapslyftetTotala antalet studerande hösten
år1998 vecka 42 andel befolkningen 16-64 procentsom av ,

7%

6% ..

5% n

4% H

-c 3. m hsåE uå XF

rangordnade efter andel studerande i KunskapslyftetKommuner
ochKälla: Kunskapslyftet -jämförelser mellan kommuner 1997Inregia, 1999,

1998.

sambandsanalyser flertal tänk-Inregia har statistiska testat ettgenom
vad ligger bakom skillnaderna mellanbara förklaringsvariabler till som

Kunskapslyftet och blandkommunerna andelen deltagare i 1998i annat
funnit att

statistiskt samband mellan andelen kortutbildade idet finns visstett0
Kunskapslyftet sambandetkommun och andelen studerande ien

åskådliggörs diagram 6.2i
finns statistiskt belägg för antal invandrare,det inte något att ett stort0

äldre långtidsarbetslösa bland de arbetslösa i kommunernaeller
på Kunskapslyftetskulle leda till satsningstörreen

det finns samband mellan andelen studerande i den ordi-negativtett0
kommunala vuxenutbildningen och andelen studerande inarie Kun-

kommun den ordinarie kommu-skapslyftet. påDesto satsatmer en
andelen studerande inala vuxenutbildningen desto lägre Kun-är

skapslyftet.
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Kunskapslyftet befolkningen,studerande i6.2. AndelDiagram av
kortutbildadeår 42, andel1998 vecka16-64 hösten samt

år 1998befolkningen, 16-64arbetslösa av

%
7 OKunskapslyftetAndeleleveri

befolkningenav
° o6 . 0

O5 n 0O
° o0
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%0 ::: :r z ::
1814 1610 126 82 40

ochjämförelser mellan kommuner 1997KunskapslyftetKälla: Inregia, 1999, -
1998.

tillförhåller sigKunskapslyftetantalet deltagare ijämfört hurharInregia
för.statsbidragbeviljatskommunerna preliminärtdeltagaredet antal som

sidansamband mellan åtydligtdet finnsJämförelsen visar ettatt ena
och andrahösten 1998 åKunskapslyftet vecka 42antalet studerande i

tilldelningenden preliminärastatsbidragsplatser enligtantaletsidan av
statsbidragets1997-05-15.Regeringsbeslut Attinförstatsbidraget 1998

kommu-för storleken pågenomslagfårfördelning mellan kommunerna
förvånande. intressantföga MerKunskapslyftssatsningar är attärnernas

och detstatsbidragsplatsermellan antaletskillnadernastuderanärmare
kvotenjämföra detta harkommunerna. Förfaktiska antalet platser i att

statsbidragsplatser förantaletstuderande ochfaktiska antaletmellan det
statsbidragsplatsemaform index medkommun redovisats ivarje ettav

mellanhur denna kvot varierarillustrerarbas 100. Diagram 6.3som
kommunerna.
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Diagram 6.3. Avvikelser mellan faktiskt studerande iantal
1998Kunskapslyftet v.42, hösten och antal statsbidragsplatser

helårsplatser 1998. Index Statsbidragsplatser 100.

350

300--

250V

200--

1507

100

50 --

0

Kommuner rangordnade efter procentuell avvikelse mellan faktiskt antal
Kunskapslyftet statsbidragsplatserstuderande i och antal

Källa: Kunskapslyftet jämförelser mellan kommuner ochInregia, 1999, 1997-
1998.

landets kommunerDiagram de flesta under hösten 19986.3 visar att av
hade volym Kunskapslyftet jämfört med vad de preliminärtpåstörreen
beviljades för. faktorer kan ligga bakom fallstatsbidrag Flera de i vissa
relativt avvikelsema. Till del förklaras dekan skillnadernastora atten av
båda variablema helt jämförbara.inte Statsbidragen helårsplatser,är avser
medan elevstatistiken undersituationen viss vecka på hösttermi-avser en

uppgifter analyserats införDe de preliminära statsbidragenärnen. som
1998 Regeringsbeslut 1997-05-15, vilka fall underi vissa perio-senare
den justerats uppåt eller nedåt. Vidare statsbidragen till del hänsyntar en
till kurser högre respektive lägre kommunerVissa ersättning. I småatt ger
där Kunskapslyftet har begränsad omfattning kan den jämförbar-bristande

fall betydandeheten i vissa spela roll. kan emeller-För imönstret storten
tid dessa problem ha mindre betydelse. det föreliggerDiagrammet visar att

spridning mellan kommunerna. Några kommuner når endaststoren upp
till tredjedel antalet erhållna statsbidragsplatser medan Kunskaps-en av
lyftet i andra kommuner uppgår till till flertvå gånger studerande detäntre
antal statsbidragsplatser kommunerna tilldelats.
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Statsbidragens ejfekter"potentiella på andelen kortutbildade
arbetslösa kommunernai

För illustrera hur statsbidragen skulle kunna påverka mâlgruppen- deatt
kortutbildade arbetslösa har genomförtInregia enkelt räkneexempel.ett-
De har antagit alla platser Kunskapslyfteti kommunerna fåratt som
statsbidrag för under den första 18-måndersperioden kortutbildadegår till
arbetslösa. Därefter jämförs den relativa arbetslösheten kommunerna förei
och efter Kunskapslyftets införande. på detta beräknadeDen sätt

effektenpotentiella statsbidragen framgår nedanstående diagramav av
skillnaden mellan den heldragna linjen och staplarna.som

Diagram 6.4. Beräknad förändring andelen kortutbildadeav
målgruppen årbefolkningenarbetslösa i 16-64 i landets kommuner

förutsättningunder samtliga platser enligt statsbidraget gick tillatt
målgruppen IS-måndersperiodenunder den första

%
18

16 -

14 s

12

10 --

3..

vitaDet fältet underden heldragnalinjen minskningen målgruppenden tänktamotsvarar av
i landetskommuner,underde förutsättningar i beskrivandeden textensom anges

Källa: KunskapslyftetInregia, 1999, jämförelser mellan kommuner och1997-
1998.

Diagram 6.4 visar Kunskapslyftet förhållande till målgrup-iäratt stort
kortutbildade arbetslösa och det finns betydande regionala skill-attpen

nader i andelen befolkningen tillhör målgruppen. Statsbidrags-av som
fördelningen skapar förutsättningar för minska andelen målgrup-att av
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församtliga kommuner. drag förutsättningarnai I är attstorapen
kortutbildade arbetslösa uttryckt procentenheterminska andelen i- -

hög andel arbetslösa kortutbil-i kommuner hade relativtstörst som en
det omvända och jämför dendade i befolkningen 16-64 år. Gör man

relativa tal får resultat, dvs.potentiella minskningen i omväntettman
minska andelen kortutbildade arbetslösa be-förutsättningarna iatt att

målgruppenfolkningen i kommuner med låg andel16-64 år störstär av
får nedan studerarLiknande slutsatseri kommunen. man somom man

fördelades förhållande tillstatsbidragen preliminärt ihur de samlade
befolkningenkortutbildade arbetslösa i kommunerna.andelen av

kortutbildadefördelning förhållande till andelenStatsbidragen i
arbetslösa kommunernai

förhållande till målgrup-undersöka hur statsbidragen fördelats iFör att
kommunernahar gruppering gjortsandel i kommunerna en avpens

kortutbildade arbetslösaefter relativa storlek andelenmålgruppens av
har andelen målgruppen respektivebefolkningen. dessaFör grupper av

statsbidragen beräknats. Resultaten framgårandelen de preliminäraav
nedanstående tabell.av

970701-981231 jämfört6.1. Fördelning statsbidragenTabell av
målgruppensmålgruppen befolkningen 16-64andelmed efter av

år

Andel AndelMålgruppens andel Kommungruppensavav
andel befolkningenmålgruppen statsbidragetbefolkningen avav
29 %5,0 % 18 % 22 %

23% 25% 25%5,0%-6,9%
38% 35% 32%7,0%-8,9%

18% 14%9,0% 21%

100 %100 % 100 %
Kunskapslyftet -jämförelser mellan kommuner 1997 ochKälla: Inregia 1999,

1998.

låg andel kortutbildadeframgår kommuner medtabellenAv att en ar-
statsbidragen vadbefolkningen får andelbetslösa i större änav somen

medmålgruppen. gäller kommunerandelen Motsatsenmotsvaras av av
arbetslösa. får lägre andel statsbi-hög andel kortutbildade Dessa en av

Resultatetvad deras andel målgruppen.dragen än motsvarar avsom
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tyder på statsbidragsfördelningen kommunermissgynnar med högatt
andel kortutbildade arbetslösa.

6.4 Kommunernas kostnader för Kunskaps-
lyftet

Statskontoret genomför uppföljning kommunernas kostnader fören av
Kunskapslyftet uppdragpå Kunskapslyftskommittén. delredovis-Enav
ning avseende kommunernas kostnader under perioden juli till1 31
december redovisades1997 1998 Statskontoret, 1998. Under våren
1999 kommer uppföljningen avslutas med redovisning kom-att en av

kostnader till och med den 31 december 1998.munernas
Vid sidan sammanställa och analysera kommunernas kostna-attav

der för Kunskapslyftet jämförelse med de statsbidrag kom-görs nu en
erhållit. Statskontoret har vidare företrä-intervjuaattmunerna genom

dare för kommunernas Kunskapslyftssatsningar kartlagt vilka kvalita-
tiva faktorer kan ligga bakom skillnader mellan kommunernassom
kostnader för projektet. Utgångspunkten för detta arbete har varit de
kostnadsskillnader konstaterades Statskontoretsi tidigare delrap-som

uppgifter redovisas dettaDe i betänkande bygger underla-påport. som
från Statskontorets pågående uppföljning.get

Kostnader och intäkter

Kartläggningen kommunernas kostnader för hela 18-månadersperi-av
oden sker enkät till urval sammanlagt 61 kommuner.ettgenom en av

dessa har skrivandeAv i stund kommuner redovisat fullständiga53
kostnadsuppgifter till preliminäraStatskontoret. jämförelser mellanDe
kostnader och intäkter hittills kunnat Visar för fyra femte-göras attsom
delar kommunerna överstiger de intäkter kommunerna erhållit frånav

producerad Regeringsbeslut 1999-03-31, de kost-poäng,staten per
nader kommunerna redovisat de haft redovisad för Kun-poängatt per
skapslyftet. femtedel kommunernaFör gäller det dvs.motsatta,en av
de redovisade kostnaderna överstiger det erhållna statsbidra-poängper

poäng.get per
jämförelseDen mellangjorts redovisade kostnader ochsom ovan

erhållna intäkter bör tolkas med försiktighet. Beslutet kommunernasom
statsbidrag grundar sig på de deltagarpoäng kommunerna presteratsom
inom för Kunskapslyftet. få tillgodoräknaFör sig statsbidragattramen
för Kunskapslyftet krävs kommunerna först når till basorgani-att upp
sationen, dvs. den nivå deltagarpoäng kommunen produceradeav som
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Kunskaps-vuxenutbildningen innankommunalaför deninom ramen
till detta vil-hänsynstatsbidragsberäkningenpåbörjades. Vidlyftet tas

deltagarpoängstatsbidrag för defårenbartkommunernaket innebär att
jämförelsengjordadenbasorganisationen. Föröverstiger ovansom

förStatskontorettillkostnaderredovisatkommunernainnebär detta att
inomdeltagarpoängvadfler deltagarpoäng utgöraansettsän ra-som

statsbidragsfördelningen.vidKunskapslyftetförmen
Slutgiltigt be-preliminärt.statsbidragfördelningBeslutet äravom

decemberjuli 1997 31periodenstatsbidragsfördelning för lslut om -
beslutetslutgiltigaInför detjuni 1999.iberäknas kunna1998 tas

delta-produceraderedovisningenslutjusteraSkolverketkommer att av
erfarenhetsmäs-justeringdennahelhet brukarriketFörgarpoäng. som

delta-produceradeAntaletavvikelser.mindreendastinnebärasigt
dubbelredo-s.k.följd denregel någotminskar i attgarpoäng avsom en

kommuneribland uppkommer närdeltagarpoäng,visningen somav
korrigeras.varandra,studieplatserköper av

kostnadsskillnaderOrsaker till

för producerakostnadernamaterial framgårStatskontorets attAv att en
mellan olikaårsstudieplats skiljer sigellerverksamhetspoäng en

förFörutsättningamaskillnadernafallvissakommuner. I är stora.
jämfö-varierar. Denlandets kommunervuxenutbildning ikommunal

detmånader visarförstaKunskapslyftetsutifrån attrelse gjorts sexsom
kostnadsutfalletskillnader isamband mellanenklafinns någrainte som

tycks detkommunstorlek. Däremotellerkommuntypförklaraskan av
kostna-fördelningenkommunstorlek ochmellansambandfinnas ett av

lägregenomsnitthar ikommunerdelposter. Störreolikaderna på
mindre kommuner.producerad"overheadkostnader änpoängper

hargenomsnittmindre kommuner idockkompenserasDetta attav
innebär dettaundervisningskostnader Sammantaget attlägre poäng.per

skill-förklaring tillgenerellkankommunstorleken inte utgörasägas en
produceradkostnadnader i poäng.per

första sexmåna-kostnader denkommunernasuppgifterUtifrån om
och seminarierfrån de intervjuersammanställningardersperioden och

kom-genomfört medKunskapslyftskommitténochStatskontoretsom
enskildpeka någongårdet intedet sigmunföreträdare visar att utatt

olika kom-mellanskiljer sigkostnademafaktumdetorsak bakom att
påberoruppmärksammatskostnadsskillnaderDe snararesommuner.

sociala, de-ekonomiska,följddelsolika faktorerrad är avensomen
svårtharkommunernaförhållandengeografiskamografiska och som
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påverka och dels följd enskilda och kollektiva aktörers vilja,att en av
förmåga och kvalitativa ambitioner.

Målgruppens och storlek betydelsefull på mångasammansättning är
Studieovana behöver generellt stöd, dvs. högresätt. settgrupper mer

lärartäthet kvaliteten undervisningen skai kunna upprätthållas. Detom
har också framhållits studieovana elever har svårare delta olikaiatt att
former s.k. flexibel undervisning. Om studerandeunderlaget helaiav
eller delar kommunen litet- eller heterogent kan det svårtärav vara-

kombinera brett kursutbud med gruppstorlekar täckeratt ett som
personalkostnaderna.

Statsbidraget till kommunerna differentierat så till vida kom-är att
får högre förersättning yrkeskurser allmänna kurser ochänmunerna en

Oftaorienteringskurser. kostnadervariationen i vadär större än som
bidragens differentiering. fråga yrkesinriktade kur-Imotsvaras av om

fmns tydligt samband mellan kostnadsnivån och utbudet ellerettser
kursmixen. Exempelvis elevgnipperna allmänheti mindre vid da-är
tautbildningar antalet datorer, lokalen eller pedagogiken kan sätta

för gruppstorleken. gäller oftaOmvänt i fråga vissagränser om
vårdutbildningar. har betydelseKursmixen för kostnadsnivån föräven
allmänna särskilt elevunderlagetkurser, begränsat. Kommunerärom

elevunderlagmed begränsat kan välja till högre kostnadett att en er-
bjuda kurser på högre nivåer med begränsat deltagarantal. Kommu-ett

kan från erbjudaavstå kurser på högre vilketnivåer,även attnen ger en
lägre kostnad samtidigt innebär kvalitativ förlust. finnsDetmen som en

kommuneremellertid exempel på med litet elevunderlag kunnatatt ett
hålla kostnaderna begränsa utbudet kurser. Eleverutan attnere av som
läser på högre nivåer har i dessa fall integrerats i kurserna på ochA- B-

individuellnivåerna, med studieplanering.en
Från del kommuner avhoppmånga resulterat i småatten uppges

undervisningsgmpper. haAvhoppen kan många orsaker problemmen
med studiefmansieringen vanlig orsak.uppges vara en

viktig faktor förEn förklara uppkomna kostnadsskillnader tordeatt
geografska avstånd. finns för hur långt de stude-Det gränsvara en

rande beredda till utbildning. kommunerI medär att storaresa en av-
stånd uppstår därför efterfrågan lokalt förlagdpå undervisning ien som
sin innebär mindre undervisningsgrupper och därmed högre kostna-tur
der.

För de kommuner upphandlat kurser från utbildnings-externasom
anordnare har upphandlingskompetensen kommuneni och marknads-

betydelse för kostnadsutfallet. En köpare har starkare ställ-situationen
ning på fungerande marknad, dvs. det finns antal potentiellaetten om
anordnare sinsemellan konkurrerar.som
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strategiskarbetsförmedlingen,framföralltmedSamverkan, är en
gåröverenskommelsefinns attdel kommuner utfråga. I somenen

arbets-ochgrundläggande utbildningpåKunskapslyftet inriktar sig att
yrkes-ofta kostsamfortsattoch erbjudervidförmedlingen tar mer --

utbildning inomgrund för fortsattstuderande lagtförutbildning ensom
KunskapslyftetkanrollfördelningdennaKunskapslyftet. Genom ex-
kursutbud.från sittutbildningarnade kostsammakludera mest

vuxenutbildningenkommunaladenKapacitetsutnyttjandet i
kommunerkunde vissastartade 1997Kunskapslyftetvarierar. När

fåoch därmedorganisationenbefintligai denledig kapacitetutnyttja en
Kunskaps-framhållitharkommunföreträdareFlera attkostnader.lägre

statsbidrag frånvolymförändringar eftersomsåinnebarlyftet inte stora
Kunskaps-förbidragenväxladesarbetsmarknadsmyndigheterna mot

fått byggatidspressunderdäremotharAndra kommunerlyftet. enupp
följd.igångsättningskostnadersärskildamedorganisationhelt somny

utvärderings-samhällsekonomiskaDet6.5

projektet
medprojekthörutvärderingamanationella störrefriståendeTill de ett

selektionsprocesstuderaAvsiktensamhällsekonomisk inriktning. är att
efterrörlighetyrkesmässiggeografisk ochKunskapslyftet,in i avsen

utfall Kunsamhällsekonomisktochprivat-utbildningslutad samt av
de bör-Kunskapslyftsstuderande följskullarskapslyftet. Tre somupp -

1999.och hösten1998höstenKunskapslyftet hösten 1997,jade studera i
vuxenutbildningkommunalKunskapslyftet ochdeltagare iOlika grupper

blanddemtilljämförelsegrupperkunna skapaskasärskiljs så att man
deltagare iocharbetslösaKunskapslyftet, bl.a.deltar iintepersoner som
aktiviteterbåde vadstuderasIndividemaarbetsmarknadsutbildning. avser

motsvarande.ellerKunskapslyftetefter tiden iföre och
båda fallenprojektet. Iproducerats inomhittillshardelrapporterTvå

skedeanalyser iunderlagsmaterial för etthandlar det senaresomom
delta-beslcrivsdelrapportenförstadenprojektet. Igenomföras inomska

vuxenutbildning/Kunskapslyftetkommunaliicke-deltagareochgare
1996inkomstförhållandenocharbetsmarlmads-derashösten 1997 samt

ocksåredovisas1999.Westerlund, I motsva-Axelsson rapporten
respektivearbetslösajämförelsegruppemade tvåuppgifter förrande
innehållerandraarbetsmarknadsutbildning. Den rapportenideltagare

höstenicke-deltagareochdeltagareolikainformation avgrupperom
arbetsmarknadsförhål-tidigarevad deras1998och hösten1997 avser
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landen och hur de bedömde sina valmöjligheter hösten 1997 respektive
hösten 1998 Melkersson, 1999.

I rampopulationen i den första delrapporten ingår alla individer som
folkbokförda i Sverige 1997-12-31, födda mellan åren 1942 ochvar var

1977 och studerade i kommunal vuxenutbildning eller arbetslösavar
1997-09-01 eller deltog i arbetsmarknadsutbildning 1997-10-15, sam-
manlagt 538 000 De studerar kommunali vuxenutbild-personer. som
ning har delats på följ ande sätt:upp

Studerande kommunali 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 83 900
Basorganisation med UBS 8 700

Arbetslösa 283 600
Arbetsmarknadsutbildning 32 200

Totalt 538 000
Anm. Avrundade 100-talssiffror.
Källa: Axelsson, R. O. Westerlund, 1999, Deltagare Kunskapslyftet höstter-i

1997 och jämförelsegrupper.minen Institutionen för nationalekonomi, Umeå
universitet.

Dessa beskrivs sedan med avseende på bakgrundsvariablergrupper
kön, ålder, utbildning, arbetshandikapp, medborgarskap och regio-som

nal tillhörighet. Vidare hur de fördelat sig sökandekatego-överanges
rier vid arbetsförmedlingen 1996, total sökandetid under 1996 och ar-
betsinkomst 1996.

Det främsta syftet med ställa alla dessa uppgifteratt är attsamman
kunna relatera dem till vad händer individerna efter kom-senare som

munal vuxenutbildning, arbetslöshet respektiveöppen arbetsmarknads-
utbildning. Som beskrivning deltagarna kommunali vuxenutbild-av
ning hösten 1997 innehåller materialet dessutom vissa unika aspekter.
En dem den genomgående jämförelsenär kan mellangörasav som
deltagare i kommunal vuxenutbildning, arbetslösa och deltagareöppet i
arbetsmarknadsutbildning. En uppgifterna arbetshandi-ärannan om
kappade se vidare kapitel 13 och 16. Ytterligare beskrivningenären

de arbetsmarknadssituationtre och arbetsinkomsterav gruppemas
1996.

Grovt kan karaktärisera desett på följandetre sätt:man grupperna
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allaungefär densamma iMedelålder tre grupperna
vuxenutbildning,kommunaldeltagare i ar-

arbetsmarknadsutbild-och deltagare ibetslösa
ning.

vuxenutbildning 66kommunalhögre iAndel kvinnor pro-
och deltagarna iarbetslösabland decent än
procent.arbetsmarknadsutbildning 47

gymnasialtvåårigmed högstandelnågot högreUtbildningsnivå
devuxenutbildning ikommunalutbildning i än

andrabåda grupperna.

arbetsmark-deltagarna iandel blandhögsticke-svenskarAndel
vuxenutbild-kommunallägre inadsutbildning,

arbetslösa.bland deoch lägstning

också ibeskrivsriksområdenfördelning överDe tre gruppernas
arbetskraftenandelområdesrespektivetilloch relaterasrapporten av

fördelningde arbetslösassåledes jämför överår. Om20-54 man
områdes andelmed respektivejämförtdet sigriksområden visar att av

Sydsverigeriksområdenanordligastehar dearbetskraften samttre
arbetslösa. EnöverrepresentationBlekingeochSkåne aven

SmålandochlänStockholmsfinns iunderrepresentationmotsvarande
Öland gällervadliknandeGotland. Ett över-och mönsterinklusive

återfinns förarbetskraftentillförhållandeiunderrepresentationoch
kanvuxenutbildningkommunalarbetsmarknadsutbildningen. För man

för-underrepresentation iochkonstateradäremot inte över-samma
arbetsmarknads-ochför arbetslöshetenarbetskraftenhållande till som

kommunalharMangällerutbildningen. Där motsatsen. mersnarare
förväntakanSmålandlän ochStockholmsvuxenutbildning i än man

riksområdenanordligastemindre i dearbetslösheten ochutifrånsig tre
Kunskapslyftetstanke påjämförelsen meddengörmanom-

vuxenutbildningen.kommunaladenoch dominans imålsättningar
under 1996arbetsförmedlingenvidinskrivningstiddet gällerNär

arbetsmarknadsutbildningi1997förden längst varsomgruppenvar
inskrivningstid hade delta-de arbetslösa. Kortastföroch längstnäst

arbetsinkoms-genomsnittligavuxenutbildning. Denkommunaligarna
del-1997för dem1996 lägstdvs.på likartatvarierar sätt,ten somvar

arbetslösa och högstlägst för dearbetsmarknadsutbildning,i nästtog
vuxenutbildning.kommunaliför deltagarna
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deFör olika deltagargruppema inom kommunal vuxenutbildning
finns både bakgrunds- och arbetsmarknadsvariablema angivna vimen
inskränker här till redovisa några resultat beträffande inkomst-attoss
skillnaderna för1996 de olika inom kommunal vuxenutbild-grupperna
ning. Deras utbildningsbakgrund och arbetslöshetserfarenheter beskrivs

kapiteli 4.
Diagram 6.5 visar arbetsinkomstema 1996 lägre föratt demvar som

deltog i Kunskapslyftet 1997 på gymnasial och grundläggande nivå
jämfört med övriga deltagare i kommunal vuxenutbildning. diagramI
6.6 ytterligare uppdelninggörs visar bland dem deltog iatten som som
Kunskapslyftet på gymnasial nivå respektive i basorganisationen hade
de deltagare hade UBS lägre arbetsinkomst 1996 övriga.änsom en

Diagram 6.5 Genomsnittlig arbetsinkomst 1996 för studerande i
kommunal vuxenutbildning under höstterminen 1997
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K- QYA
K-30000 9ro
OrdA

30000

10000

20000

Ålder

KL Kunskapslyftet på gymnasial nivågy
KL Kunskapslyftet på grundläggande vuxenutbildningsnivågr
Ord Basorganisationen

Källa: Axelsson, R. O. Westerlund, 1999, Deltagare Kunskapslyftet höstter-i
1997 och jämförelsegrupper.minen Institutionen för nationalekonomi, Umeå

universitet.

7 Vuxenutbildning19-0509
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6.6 Genomsnittlig arbetsinkomst 1996 for studerande vidDiagram
vuxenutbildning höstterminen 1997kommunal
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nivåKunskapslyftet på gymnasial UBSKL utangy
nivå medKunskapslyftet gymnasial UBSKL UBSgy

Ord Basorganisationen UBSutan
med0rd Basorganisationen UBSUBS

Kunskapslyftet höstter-Westerlund, 1999, DeltagareKälla: Axelsson, O.R. i
Umeånationalekonomi,och jämförelsegrupper. Institutionen for1997minen

universitet.

arbetsmarknadsmaterialet för har ocksåIndividdata för och 19961997
före Kunskapslyftet, dvs.analys individemas inkomsterianvänts en av

förfor hela rampopulationen dels olikaoch 1996 dels totalt1995 un-
Westerlund, Billsson, 1999. Analysendergrupper Axelsson 1999;

slutsatser. det första konstaterasleder fram till två intressanta För att
samband mellan individens utbildningsnivå ochdet finns allmäntett

mellan dem har tvåårigarbetsinkomst. Skillnaderna i inkomster som
allmänhet för democh gymnasieutbildning dock i småtreårig är som

kommunal vuxenutbildning.går i
jämför relationerna mellan inkomster ochandra,detFör om man

för dem går Kunskaps-bakgmndsvariabler och 1996 iandra 1995 som
Kunskapslyftetdet, verkar de går ilyftet och dem inte gör somsom
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individer tidigare ha bättre möjligheter in-1997 visat sig attvara som
dekomstmässigt få något tvåårig gymnasieutbildning änut en somav

Kunskapslyftet.inte går i
olika stude-struktur- och konjunkturarbetslöshet iFörekomsten av

finnerdiskuteras också. de arbetslösarande och jämförelsegrupper För
arbetslöshetsnivån ochsamband mellan den regionalanegativtettman

förliknande samband föreligger varkenarbetsinkomster 1996. Något
Kunskapslyftet eller dem har har UBS.deltardem 1997 i somsom

konjunkturell arbetslöshet varitskulle kunna tolkas såresultatDessa att
och demför deltagare Kunskapslyftetmindre problem irelativtett sett

arbetsinkoms-individuell arbetslöshet påverkatden månmed UBS. I
arbetslöshetdet fråganför dessa har varittema avomsnararepersoner

och utbild-de har haft den kompetensstrukturell karaktär, dvs. inteatt
kandem arbetslösa 1997för få arbete. Förning krävts att som varsom

haft ka-utsträckning haarbetslöshetserfarenheten iden tidigare större
allmän bristrelaterad tillkonjunkturarbetslöshet, dvs. varitraktären av

arbetstillfällen.på
Kunskapslyf-skulle för deltagarna istrukturella arbetslöshetenDen

dåligaförklaring till denockså kunnaoch dem med UBS utgöratet en
Inrikt-gymnasieutbildning hos dessaavkastningen på treårig grupper.

har varit igymnasieutbildning intetidigare erhållen treårigningen på
efterfrågad kompetens.överensstämmelse med

projektetsamhällsekonomiskadetandra delrapporten inomden ärI
underlagsmaterialfrågan redovisardet återigen rapport somsomom en

selektionsmekanis-detta falltill ytterligare analyser iska användas av
deUtgångspunktenKunskapslyftet Melkersson, 1999.inom ärmema

bearbetningbeskrivits kapitelenkäter i Denriksrepresentativa som
projektetsamhällsekonomiskaför detenkätmaterialet gjortssomav

utbildningsbak-för beskriva skillnaderna ii kapitel 4användes även att
hösten 1997arbetslöshetserfarenheter för olika målgrupperochgrund

1998.och hösten
studeran-uppgifter hur olikakomplettera med vissaska viHär om

valmöjligheterjämförelsegrupper på ioch såg sinadegrupper Vissa an-
i tabelloch hösten 1998. visasslutning till studierna hösten 1997 De

bör dock förstdefinitionerna de olikaBeträffande6.2. gruppernaav
deltagarna påfolkhögskolorna handlar detföljande 1997Försägas. om
vuxenutbild-Kunskapslyftsplatser medan kommunalfolkhögskolomas

den kommunala basorga-både Kunskapslyftet ochomfattarning l997
vuxenutbildningen finnsden kommunalanisationen. snä-För även en

tabel-itillämpats både och 1998 KV UBSdefinition 1997vare som
påbörjade sinaarbetslösa debetyder studerandelen. Det närsom var

hade de högst tvåårigoch hadeår UBS. Dessutomstudier, 25-55var
konjunktur-deltagare iutbildning. jämförelsegruppernagymnasial För
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gällerarbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetslösaberoende öppet
och hadenaturligtvis motsvarande, nämligen de också 25-55 åratt var

gäller dess-gymnasieutbildning. de studerande 1998högst tvåårig För
dvs. ha studerat kommunalde skulle nybörjare inte iutom att vux-vara

enutbildning hösten 1997.

på frågan följandeJa6.2 ProcentandelarTabell svarat omsom
möjligaalternativ var

19981997
Åtgärd Arbets-Folk- KV KVKom

lösUBSvuxutb högsk UBS
28 2818 32arbeta 33 18Fortsätta

58 64 7774Söka arbete 53 57
25 2223 20Arbetsmarknadsutb 17 21
14 16Kunskapslyftet .. .... ..

16 l l 1129 26utbildning 23Annan
4726 6343 18Andra konjunktur 34

åtgärderberoende
189 17O 10Lönebidrag 8

3 52 lSjuk-/förtidspension 2 5

valmängd.ingå alla de studerandesiFörutsätts.. beredskapsarbete,Starta-eget-bidrag,konjunkturberoende åtgärder:Andra ALU,
anställningsstöd.

dåden deras till-tidpunktenkäten vidkan ha besvarat änPersonerna en annan
motsägelsefullt arbetslösdet inte behöverstånd registrerats varför att varavara

arbeta alternativ.fortsättaoch samtidigt ärsäga ettatt
-Kunskapslyjlet 1998. Institu-Kunskapsbøftet 1997Källa: Melkersson, M., 1999,

tionen Umeå universitet.nationalekonomi,

vuxenutbildning och folkhögskolakommunalJämförelsen mellan1997
ifrån arbets-förefaller stå längrefolkhögskolade studerande vidvisar att

kommunalstuderande iarbeta" defärre Fortsättamarknaden änsvarar
och konjunktur-utbildningaroch andravuxenutbildning närmare typer av

utbild-flerarbetsmarknadspolitiska åtgärder "Annanberoende svarar
konjunkturberoendeArbetsmarknadsutbildning och Andraning",

kommunal vuxenutbildning.studerandeåtgärder de iän
kommunalför deltagarna imellan och 1998Skillnaderna 1997 vux-

kunna "Fortsättafrämst fler sigenutbildning med UBS är att ar-anser
valmängd."Söka arbete i sinbeta medan färre har

Kunskapslyftethar idet relativtjämförelsegruppemaI är som
"Arbetsmarknadsutbildning"procent.valmängd casin 15 är mer po-
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pulär Kunskapslyftet och Annan utbildning mindre.än De mest
frekvent förekommande alternativen Söka arbete ca 70 procentär
och Andra konjunkturberoende åtgärder 50-60 procent. Intressant

också individerna jämförelsegruppema oftai likaäratt notera att nästan
Fortsätta arbeta" de studerar i Kunskapslyftet.anger som som

6.6 Diskussion

friståendeDe nationella utvärderingama Kunskapslyftet, initiera-av som
des Kunskapslyftskommittén, kom redan höstenigång 1997. För attav
citera Statskontoret 1998b:

ligger unik och alltför ofta förbisedd fördelDet i atten......... ..
fallet får uppgift följa ochnågon, detta kommittén,i i vär-attsom

dera reformprogram frånett start.

Kunskapslyfts-Resultaten från utvärderingama redovisas fortlöpande på
kommitténs hemsida: www.utbildning.regering.se/klk.

Med utgångspunkt från kommitténs utvärderingsprogram har också
samordningen samarbetet mellan Kunskapslyftskommittén,och myn-

fristående bradigheterna och de utvärderarna kunnat utvecklats på ett
under året.sätt

första startade höstenFolkbildningsrådets utvärderingsprojektstörre
utvärderingsprojekt för förutomSkolverket planerar 19991998. tre

och aktivitetervissa andra utredningar intresse iärsom av samman-
bidragit till utvärderarna fått tillgång till denhanget. har aktivtArns att

arbetsmarknadsstatistik behövs för komplettera reguljäraSCB:sattsom
ÄvenAmsstatistik och särskilt insamlat enkätmaterial. har vissastartat

utvärderingsprojekt under 1999.
detta delbetänkande har utvärderingsresultaten dels integrerats iI

redovisningen den kvalitativa och kvantitativ utvecklingen ut-av av
bildning och livslångt kapitel och dels redovisatslärande i 4 i5 separat
detta kapitel.

Till de intressanta resultat redovisats i detta kapitelhör;som

Kunskapslyftet och metodmodellsom

Utvärderingama Kunskapslyftet modell fungerat bravisar att som gen-
upplever fått ansikte,kommunerna. Kommunernatemot att staten ett att

budskapet tydligt och haft dryfta tankar ochvarit någon sinaatt attman
funderingar regeringskansliet förändringar/justeringarmed. harInom
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harinvolverade departementsnabbt och samtligagenomföraskunnat
kringfå och information satsningen.kunnatrelativt enkelt ge

studiestöds-friktionsfritt. Ytterligarefungeratdock inteAllt har ett
redanregelsystemalla olikamed kriterier utöversystem somnya -

enklare för dedetstudiestödssystem har inte gjortfinns för de andra -
CSN. CSN harstudiestödsnämndenCentralaförstuderande eller

till denregler, vilkaantaltillförtockså anpassatssystemet ett nyanya
Undervuxenutbildningssatsning.dennaeftersträvats iflexibilitet som

antalockså villkorenändrade regeringenKunskapslyftets första år ett
studerandesdealltid tillframhållasdet måstevilketgånger, var--

redanipåfrestningarytterligareändå innebarfördel an-enmen som
studiestödsorganisation.strängd

kommunernaKunskapslyftet tillstatsbidraget förFördelningen av
kommunernaslyhördhet öns-kännetecknades i början gentemotstorav

18-månadersperiodenhopat sigharkemål. Problemen närsenare,
Kunskapslyftet skulleförverksamhetspoängenochskulle summeras

alla hit-statsbidrag-dettafattatsbeslut harantalräknas fram. Ett om
frånredovisningarfelaktigakompliceratsochpreliminäratills av-

från myndigheter.felräkningarochkommunerna
harförtjänster.uppenbara Denmodell harKunskapslyftet som

och mellanregeringskanslietkommunikationerna inom statunderlättat
underlättatmodellen harochfungerat braharDialogenoch kommun.

Kunskapslyftet. Enprojektettill störreförhållningssättflexibeltett
gällerdetexempelvisönskvärd,dock varit närprojektet harstadga i

studiestöd.ochstatsbidragförregelsystemet

kommunernaomfattningKunskapslyftets i

Kunskapslyftssatsningar visarkommunernasstorleken påUppgifter om
vad gällerbådemellan kommunernavariationerföreliggerdet storaatt

fak-och hur detKunskapslyftetdeltar ibefolkningenandelen somav
fördeladeförhandtill det påförhållerstuderande sig anta-tiska antalet

statsbidragsplatser.let
mellanavvikelserbelysaanvänds förjämförelsemetod attDen som

visserli-statsbidragsplatsertilldeladeantalet ärstuderande ochantalet
lyckatskommunernaändå visakanresultatet sägas attmengen grov

Orsaken kanKunskapslyftet.tilldeltagarerekryteramedolika väl att
påverkasvårafaktorer kanstrukturellaolika attdels mensom varavara

utbild-verksamhet,uppsökandegällervadambitionsnivånäven att
kommunerna.varierar iningsutbud m.m.

olikaKunskapslyftetdeltar ibefolkningen utandelenAtt sersomav
kommunernaeftersomdel naturligttill visslandetolika delari ärav
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själva hur många platser de vill ansöka delIntressetavgör attom. av
Kunskapslyftets statsbidragsplatser har dock varit och denstortav mo-

dell tillämpas för fördela platserna till kommunerna har fåttatt utsom
genomslag för platsemas fördelning. därför intressantDetstort är att

analysera vilken utsträckning deti byggts för for-system attsom upp
dela utbildningsplatser för förnå de målär anpassat att sattssom upp
Kunskapslyftssatsningen.

jämförelser mellan fördelningen förDe gjorts statsbidragetsom av
Kunskapslyftet till kommunerna andelenoch befolkningen i kom-av

tillhör för Kunskapslyftet tillmålgruppen upphov tvåmunerna som ger
viktiga iakttagelser.

kraftfulltKunskapslyftet finns ekonomiskt förGenom utrymme att
befolkningen.minska andelen kortutbildade och arbetslösa i Gränserna

för kannå denna den befolkningen kanske sä-att somgrupp, grupp av
kärnan målgruppen för Kunskapslyftssatsningen, intei sättsutgöragas

kommunernabrist på utbildningsresurser hur välutanav snarare av
lyckas målgruppen.nå

med låg andel kortutbildade arbetslösa befolkningenKommuner ien
få statsbidragsplatsematycks andel vadstörre än motsvarasav somen

arbetslösasandelen kortutbildade och i befolkningen. Motsatsenav
befolk-gäller kommuner med hög andel kortutbildade arbetslösa i

alltså statsbidragsfördelningenningen. tyder på missgynnarDetta att
kommuner andel kortutbildade arbetslösa. finns anledningmed hög Det

och undersöka orsakerna bakom ochgå vidare detta nännareatt om
för fördela statsbidraget bör förändras för bättre över-systemet att att

med de mål för Kunskapslyftssatsningen. Enensstämma sattssom upp
försiktighet bör dock iakttagas vid förändringar fördelningssys-viss i

eftersom kan innebära volymmässiga förändringardessa påtemet stora
kommunal Vuxenutbildning verksamhet bör bedrivasnivå. är en som
långsiktig och allt för volymmässiga förändringar kan leda tillstora
merkostnader för kommunerna och utbildningsmässiga kvalitetsförlus-
ter.

jämförelser mellan kommunal vuxenutbildning ochDe görssom ar-
betsmarknadsutbildning de det finnsvisar regionala avvikelseräven att

inte kan förklaras situationen den lokala arbetsmarknaden.påsom av
arbetsmarknadsutbildning gäller andelen befolkningenFör att av som

deltar arbetsmarknadsutbildning hög grad följer befolk-i i andelen av
ningen arbetslös. Andelen befolkningen deltar kom-iärsom av som
munal vuxenutbildning fördelad landets kommunerjämtär övermer

harnågot innebär kommunal vuxenutbildning it.ex. attsom man mer
Stockholms län och Småland vad skulle förvänta utifrånsigän man
arbetslösheten och Kunskapslyftssatsningen och mindre de nordli-i tre

riksområdena.gaste
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kostnader förKommunernas Kunskapslyftet

Kostnaderna för bedriva vuxenutbildning varierar beroende på vilkaatt
kurser hur de bedrivs och hur de organiseras Kommu-etc.som ges,

har förhand känt till vilkenpå ersättning prestationer inom Kun-nerna
skapslyftet från och har sannolikt försökt verksam-statenger anpassa
heten därefter. kommuner har rimligen fåttVissa arbeta hårdare med att
kunna erbjuda varierat kursutbud med hög kvalitet andra kom-änett

eftersom förutsättningarna för genomföra Kunskapslyftetattmuner
mellan kommunerna. för Statskontorets arbetevarierar Inom ramen

med följa kommunernas kostnader för Kunskapslyftet har flertalatt ett
faktorer lyfts fram verksamheten resurskrä-exempel på gjort extrasom

rad handlingssätt lyfts framvande. Samtidigt har exempel påäven en
Kunskapslyftsprojektet kunnat genomföras effektivaregjort attsom

och/eller kostnader.till lägre
förutsättningar för Kunskapslyftet harmedKommuner gynnsamma

till statsbidraget förmindre på sig verksamhetenatt attanpassaen press
eftersom statsbidra-kunna upprätthålla god kvalitet på utbildningenen

rimligen bör mindre styrande. kommuner mednivå Förgets vara
mindre förutsättningar blir statsbidragsnivån styrandegynnsamma mer
eftersom ekonomin för undervisningsgruppemasstörre gränsersätter

utbildningsutbudet, vilken utsträckning kanstorlek, bredden på i man
uppsökande verksamhet.bedriva olika projekt exempelvis An-som

verksamheten till statsbidragsnivån kan därför leda tillpassningen av
fått sänka de kvalitetsmässiga ambitionerna. Samtidigt skaparatt man

detta utvecklingstryck på kommunernas politiker ochstörreett
vilket behövertjänstemän i sig inte negativt. kan exempelvisDetvara
för otraditionella arbetssätt och stimulera tillöppna upp mer mer sam-

arbetsförmedlingenverkan med andra kommuner, eller andra delar av
den kommunala verksamheten.

Sammanställningen kostnadsuppgifter tyder inte på statsbi-attav
dragssystemet skulle missgynna viss kommuner. kost-Entypen av

docknadssammanställning kan inte hela på frågan fördel-svaretge om
eftersomningssystemet "rättvist" kommunerna sannolikt långt detsåär

varit möjligt försökt till statsbidragsnivåninsatserna och attanpassa
ekonomiska förutsättningar kanske fått avspeglaogynnsamma snarare

sig i verksamhetens utförande kostnadsutfallet.iän
statsbidragssystem till del hänsynDagens viss till de ekono-tar att

miska förutsättningarna skiljer sig åt varje kommun fåratt ettgenom
grundbidrag proportionellt för mindre kommunerär större änsettsom
för kommuner. ska minstDessutom 10 de totalt till-större procent av
gängliga medlen fördelas på basis den verksamhet bedrivs förav som

säkerställa utbildningens kvalitet, främja jämställdhetsarbetet,att
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främja utvecklingen Vuxenutbildningens organisation och strukturav
Huvuddelen statsbidraget fördelas efterdock det antal poängetc. av
kommunerna producerar.som

finns delar statsbidragsystemet tillDet alltså i hänsyn atttarsom
Kunskapslyftet bedrivs på olika intressant fråga detEnsätt. är görom
det i tillräcklig grad eller det statsbidrag går till kommunernaom som
bör differentieras för skapa jämlika ekonomiska förhållan-attmer mer

materialden mellan kommunerna. det så det StatskontoretsVore att ur
strukturellt pekade på vissa kom-gick utläsa något mönsteratt attsom

skäl förförbrukat andra detskulle ha än ettmuntyper mer resurser vore
såfördelningssystemets uppbyggnad. tycks dockförändra Detatt vara

mellan har likartadekostnaderna skiljer sig kommunerävenatt som
för detförutsättningar talar för förändring inomvilket ramensnarare en

nuvarande systemet.

samhällsekonomiska projektetDet

redo-samhällsekonomiska projektetmaterial från detLiksom det som
kapitel påkomplettering gjorts i dettakapitel tyder denvisats i 4 som

lyckats rekrytera:utfallet. det första harviss "logik" i För manen

kommunaldem ikortutbildade individer. Bland gårrelativt som0
gymnasieutbild-fler har högst tvåårigvuxenutbildning detär som

arbetsmarknadsutbildning respektivebland dem går ining ärän som
arbetsförmedlingen eller påarbetslösa och söker arbete antingen via

hand.egen
högst blandAndelen icke-svenskarinvandrare.relativt många är0

kommunalhögstarbetsmarknadsutbildning, ideltagarna i näst vux-
och lägst bland de arbetslösa.enutbildning

Kunskapslyfts-kommunala vuxenutbildningen därdeltagare till den0
haftindivider tidigarestuderande med UBSstuderande och är som

kommunaldeltagareandra ilägre arbetsinkomster än grupper av
vuxenutbildning.

haförefaller ändåprioriteradedenna inriktning påTrots grupper man
utbild-kunna hastuderande verkarkunnat dra till sig nytta avsom

medKunskapslyftet och studerande UBSdeltagarna iningen. ärFör
dekonjunkturproblem, dvs.struktur-arbetslösheten än ettettsnarare

för få arbete.och utbildning krävtshar haft den kompetensinte attsom
ha bättre möjlig-Kunskapslyftet har också tidigare visat sigDeltagare i

gymnasieutbildningfå tvåårigaheter andra med något sinän att ut av
arbetsmarknaden.på
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kapitel återfinns be-Som diskuterades i 4 de är mestgrupper som
oftare de första handlastade arbetslöshet i dyraste aktiviteterna- i iav

andra hand Kunskapslyftet och tredjearbetsmarknadsutbildning, i i i
eller arbetsförmedlingen. Medhand söker de arbete på hand viaegen

aspekter och med tanke de samhällseko-hänsyn till fördelningsmässiga
för de olika aktiviteterna, fö-nomiska och statsñnansiella kostnaderna

refaller tämligen rimlig ordning.detta vara en
från samhällsekonomiska projektet fåranalyserna detDe vidare ut-

förefaller resultat och tolkningar står sig.dessa vad det positivavisa om
arbetslösa och deras möjligheterRelationen mellan utbildning attav

jämförelse med andraefter utbildning få arbete tid och iöver grupper-
faktorer undersöka.därvid bilden viktigakommer in i attsom-

åren.fråga hur utvecklingen AttintressantEn överär sett utannan
andelama demellan och märks ikonjunkturen förbättrats 1997 1998 av

kunnakommunal vuxenutbildning sigstuderande med iUBS som anser
År det flerSöka arbete". 1998arbeta respektiveFortsätta är som

arbete"arbeta medan färre har Söka i sinkunna Fortsättasiganser
färreockså indikationer påkapitel 4 såg vivalmängd 1997. I att stu-än

och/ellerarbetslöshetserfarenheter kor-Kunskapslyftet hadederande i
mängden kort-arbetslöshetserfarenheter 1997.1998 Denän storatare

de anställdabefolkningen finns bland inteutbildade den svenskai
bland de arbetslösa.
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Reflexioner och förslag7

med anled-diskussionerbåde reflexioner ochkapitel återfinnsdettaI
framförde iKunskapslyftskommitténoch förslagsynpunkterdening av

lärande Si-och livslångtVuxenutbildningdelbetänkandetidigaresitt -
Kunskapslyftet SOUmedförsta åretinför och undertuationen

Kunskaps-medföranleds det andra åretoch sådana1998:51 avsom
lyftet.

Målgrupperl

för alla definns goda skäldetKunskapslyftskommittén att grup-anser
vuxenutbild-möjligheter tillKunskapslyftet har fåttgenomper, som

"basutbildning".nivåbefinner sig påstudier.bedriva Dening, att aven
mellan olikafördelningendiskuterakanVad däremot är grupperman

tillgo-utbildningsbehovska få sinatakt respektiveoch i vilken grupp
gymnasienivå;grundläggande nivå och påstuderande pådosedda -

funk-individer medochkvinnoranställda och andra;arbetslösa, män;
olika åldersgrupper.invandrare ochtionshinder,

betänkande SOUtidigareredovisade i sittKunskapslyftskommittén
for-kortaststuderande med allraandelen1998:51 förhoppningsin att

Kommitténframöver.komma ökautbildningsbakgrund skullemell att
kraftochned tidskulle läggakommunernaförväntade ocksåsig att mer

till gymnasiekompetens.hade längstdempå nå vägatt som
kommunalstuderandeantalet inomtotala ökningenDen av

framför alltmarkant,under de åren ärvuxenutbildning ärsenaste men
grundläggandeökningen. Påstår förgymnasiala delendet den som

volym,minskning ihandlar detvuxenutbildningsnivå snarare om en
basorgani-kommunernasligger inomde platsersärskilt vad gäller som

sation.
grundläggandeutvecklingen på denKunskapslyftskommittén finner

detForskningsresultat visaroroväckande.vuxenutbildningsnivån att
på socialtbefogat särskiltsamhällsekonomiskt utsattasatsaär att grup-

kortutbildade.och Ifunktionshinderindivider medinvandrare,per -
där antingenuppstått situationverkar det hakommunerna satsarmanen

den ök-och därmed kommervuxenutbildninggrundläggandepå över
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krävs för få delning på basorganisationentio procent attav som av
grundläggande ellerstatsbidragen till vuxenutbildning på nivå, så gör

fallet finns det statsbidragssys-det det inga iinte. I spärrarsenareman
neddragning basorganisationen. Samman-förhindrartemet en avsom

före-denna bakgrundlagt verkar tendensen dra Motöverväga.att ner
slår Kunskapslyftskommittén:

påsatsningarstatligt stöd till särskildaFörordningenatt om
grundskolenivånså lyftaskanändrasutbildning attav vuxna

statsbidrag föransökan till Skolverketkommunernasin i om
för tilldelningdel i underlagetKunskapslyftet och bli aven

kvalitetspremien.

statsbidrag tilländra villkoren förförslag inteAvsikten med detta är att
statsbi-grundläggande nivå. intevuxenutbildning på Detkommunal är

föreslås.grundläggande nivåutbildningsplatser pådrag till fler som
planeringkommunerna i sinpå stimuleraFörslaget går i stället attut att

förkursutbudetoch organisationpå rekryteringhelhetsgreppta ett av
kommunaladengymnasial nivå isåväl grundläggande vuxenut-som

Skolverketansökan tillskulle redovisas ihelhetssynbildningen. Denna
den strategiska pla-Kunskapslyftet. kvaliteten iför Högstatsbidragom

tilldelning kvalitetspremiekunna belönas vidskulle sedanneringen av
förslag kräverKunskapslyftet.for statsbidrag för Dettainom attramen

kvalitetspre-formulerar villkoren för tilldelningSkolverket tydligt av
jfr. nedan.avseenden avsnitt 7.4i detta liksom i övrigamier

för 1999med regleringsbrevetenlighetSkolverket ska i
vilka åtgär-l998b under år redovisaUtbildningsdepartementet, 1999

prioriterade målgrupper.för nåder vidtagits i kommunerna attsom
1998m"Utvecklingsplan" Skolverket,också i sinSkolverket anger

rekrytering och prio-arbete medfölja kommunernasatt attman avser
utred-Kunskapslyftskommittén dessaritering målgrupper. attmenarav

ändå:viktiga och nödvändiga,ningsinsatser är men anser

få följa och analy-Skolverket bör i uppdrag närmareattatt
målgruppers deltagande kommu-olika iutvecklingen avsera

vuxenutbildning.nal

urvalskriteriumdet särskilda studiestödet UBS kort utbildningI är ett
studiestöds-fått genomslag på tid. Effekternastörreett avsom senare

vuxenutbildningmålgruppers deltagande ipå olika ärsystemet ange-
genomslaget förändringar på arbetsmark-lägna analysera liksomatt av

utvecklingenfrågor detta sammanhang ocksånaden. Viktiga i är av
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Kunskaps-Kunskapslyftet ochdeltagandekvinnors respektive imäns
arbetslösa.kortutbildade ochattraktionskraft vad gällerlyftets fortsatta
"logik"fått imycket vissgymnasial tyder påPå nivå ut-att man en

målgrupper.prioriterade Degäller rekryteringfallet vad grupper,av
gå ivuxenutbildningdelta ihar än attstörst attnytta snarareavsom
det.verkararbete direkt,arbetsmarknadsutbildning eller söka göra

rekommendera kommunerna:ändåKunskapslyftskommittén vill

pådemoch särskilt rikta inrekryteringsinsatseräka sinaatt
kørtutbildade, intearbetslösa,prioriteradede grupperna -

funktionshinder.medoch individerinvandrareminst män,

från kommuner-infonnationsarbeteochrekryterings-intensifieratEtt
behållavillBådeflera skäl.befogatsida kan an-manomvara avnas

denvill ökaochKunskapslyftetiprioriteradedelen manomgrupper
vägledningsinsat-ochinformations-ökanödvändigttorde det attvara

serna.

studiestödochStuderande7.2

delbetänkandetidigareförväntade sig i sittKunskapslyftskommittén
skulle hastudiestödssystemetreform presente-lSOU 1998:5 att aven

för mångalägebefinner vi iställethär laget. Ivid det ettrats somoss
Mångaoch frustration.förvirringdel karaktäriseras stu-studerandes av
för demmöjligtdet ska blifortfarande på även attderande hoppas att

studerande ikullen Kun-andramed UBS. Denandra årstudera ett
osäkerhetenRedanbehandlad.orättvistsigskapslyftet känner manom

söka sigfrånvissa avstårstudiestödfå önskatfå eller inte attkan gör att
dessStudiestödetpåbörjade studier.eller hoppar ut-till studier av

studiestödet harkringinformationenliksomoch hanteringformning -
besök i kom-kommitténsklagomål vidåterkommande källor tillvarit

bekräftarunderstryker ochKommitténfolkhögskolor.och påmuner
frågan måstegällandeframkommit UBSden kritik attmen ansersom

statsfinansiellt.lösas
studiestödspropositionambitionenharRegeringen att presentera en

studiestödssystemdet möjligtskulleunder 1999 nyttgöra att ta ettsom
mycket angeläget.naturligtvisblir falletsåi bruk år 2000. Att är

myndighetslutbetänkande CSN ihar i sittCSN-utredningen en-
förslag dels kräver1998:131 lämnatförändring SOUständig attsom

förändringarpekat påregelförändringar delsgenomförstatsmakterna
kan vidta.älvamyndigheterberördasom



Reflexioner206 och förslag SOU 1999:39

Skolverket ska i enlighet med regleringsbrevet för år 1999
Utbildningsdepartementet, 1998b inom för sitt uppdrag ledaattramen
och följa arbetet med Kunskapslyftet i samråd med CSN, Verket för
högskoleservice och under definieraArns 1999 och analysera de hinder
för ökad flexibilitet vuxenutbildningeni kan finnas i de berördaen som
myndigheternas regelverk vid behov förslå ändringar. Liknandesamt
formuleringar återfinns regleringsbreven föri CSN och VerketArns,
för högskoleservice Arbetsmarknadsdepartementet, 1998; Ut-
bildningsdepartementet, 19980 och 1998d. del faller dockFör Arns
denna arbetsuppgift under rubriken "redovisas den april15senast

Arbetsmarknadsdepartementet, 1998.1999"
studiestödsreformen ska försenas ytterligare villFör inte Kun-att

framhålla viktskapslyftskommittén det ansvarigaäratt yttersta attav
myndigheter Skolverket, och Verket för högskoleservice-CSN, Arns-

detta regeringsuppdrag "definiera och analyseraenergiskt sigtar attan
finnasde hinder för ökad flexibilitet i vuxenutbildningen kan isomen

vid behov förslå ändringar".de berörda myndigheternas regelverk samt
medKunskapslyftskommittén myndigheterna i arbetet dettaattanser

utredningsuppdrag bör högsta prioritet analys studiestödetavge en
kunskapslyftoch bör utifrån aktuella mål för ochanalysen görasatt

livslångt lärande.

myndigheterna snabbt fram be-Om inte de berörda tar ett
Studiestädsutredningens förslagslutunderlag uppdaterarsom

detaljnivå, iSOU 1996:90 och för dem fram till den som
utifrånnuläget krävs fär statsmakterna ska kunnaatt agera

föreslår Kunskapslyftskommittén särskild utred-det, att en
ning tillsätts.

för exempelvisKunskapslyftskommittén för sin del inga hinder attser
hanteringen studiestödet i vuxenutbildningen läggs i riktningomav en

vad gäller närvarokontroll och liknande administrativa ochså detatt
aspekter kommer likna det har förorganisatoriska att systemmer man

med kanske betoning flexibilitet ochstudiemedlen påännu störremen
till livslångt lärande. bättre samordning mellan tilldel-anpassning En

utbildningsplatser och studiestöd till de studerande borde ocksåning av
åstadkomma för nuvarandemöjlig inom Omatt system.vara ramen

myndigheterna, samarbete med Regeringskansliet, arbetar snabbt ochi
effektivt enlighet med nuvarande direktiv bör reformerati ett
studiestödssystem kunna finnas på plats början ZOOO-talet.i av

punkt regleringsbrev ska för-viktig i CSN:s CSNEn är attannan
bättra informationen till de studerande öka satsningen på ut-attgenom
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ochutbildningsanordnarehos olika öv-vidareinforrnatörerbildning av
aktörer.riga

åtgärderförplanerainitiativ börjatpåhar ocksåCSN eget som
dem hörTillnuvarandehanteringenunderlättaskulle kunna system.av

och skolorna,studerandefrån depå närvarointyg ettminska kravenatt
urvalsgränserbehållamed a-kassoma,samarbeteeffektivare att samma

antagninglöpandeoch tillämpasexmånadersperioderåtminstone över
augusti CSN,ochansökningstillfállena i januarivid deförutom stora

1999.Holmlund,1998b; 1999;
aktörer iandraochbetydelse CSNnaturligtvis attDet störstaär av

dettillsigstudiestödssystemet ansträngerreformeringpåväntan aven
smidigtsåfungeranuvarandedetför få systemet att somattyttersta

myndig-mellaninformationenochsamarbetetbådegällermöjligt. Det
dettaaktörer.andra Iochstuderande, skolornatill deochheterna sam-
samarbeteviktenpåsärskilt pekakommittén gottettvillmanhang av

Rekryteringenkommunerna.ochlokalkontorCSN:smellan CSN, av
indi-långtidsarbetslösa,såsomsvårnåddaochsvårrnotiverade grupper

beroendesärskiltinvandrareochfunktionshinder ärvider med av en
studiestödet.och hanteringinformationbegripligochkonsekvent av

inforrna-negativt intepåverkaskan ocksåplaneringKommunernas om
utbildningsutbudstudiestöd och ärtilltillgångbeslutochtion sam-om

ordnade.

informatio-ochsamarbetetökaansträngningarFortsatta att
böraktöreroch övrigafrån sida uppmuntrasCSN:s avnen

underinformationsinsatsersärskiltgällerDetstatsmakterna.
då vissfortfarande1999höstenochvåren, ensommaren

UBS.förvillkorenråda studerandebland dekanoklarhet om

fmansieringssystemenutvecklingenKunskapslyftskommittén följer av
arbetsmarknads-,utbildnings-,förinomutbildningför ramenvuxnaav

socialpolitiken.ochnärings-

medbehovslutbetänkande vidåterkommer i sittKommittén
påutvecklingsarbeteochförändringarfortsattaförslag om

möjligheterindividernasområden berör attsamtliga som
studier.livsuppehället underfinansiera
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7.3 Utbildningsanordnare

Variationen utbildningsanordnarei inom vuxenutbildningen har ökat
markant de åren. Kommunernas och landstingens andelar harsenaste
minskat till förmån för andra utbildningsanordnare. minst handlarInte
det många privata utbildningsföretag. företags andelDessa ut-om av
bildningsvolymen har under det året ökat betydligt.senaste

Folkbildningen deltar i Kunskapslyftet på två Dels har folkhög-sätt.
skolorna tilldelats Kunskapslyftsplatser,10 000 dvs. tio procentegna ca

platserna totalt Kunskapslyfteti går till folkhögskoloma. Delsav upp-
handlar kommunerna kurser olika slag från studieförbund och folk-av
högskolor. Folkbildningens andel den kommunala vuxenutbild-av
ningen låg våren drygt fempå gymnasienivå 1998 på ök-procent, en
ning med knappt procentenhet sedan hösten framför1997. alltDet ären
studieförbunden ökar andel den kommunalasin i vuxenutbild-som
ningen. Folkhögskoloma låg under period på ungefär konstantsamma
nivå. resultaten från Folkbildningsrådets enkätinsamling vårenAv 1998
framgår folkhögskolorde 99 lämnat anbud på kurser inomatt av som
Kunskapslyftets kommunala verksamhet tilldelades folkhögskolor76

Folkbildningsrådet, 1998b.uppdrag
hittillsvarande uppföljningen Kunskapslyftet folk-visarDen attav

högskoloma tillsammans med vissa utbildningsanordnare inom den
kommunala vuxenutbildningen har den högsta genomströmningen av
studerande.

Kunskapslyftskommittén följer utvecklingen gällerdet olikanär ut-
bildningsanordnares deltagande i Kunskapslyftet.

återkommerKommittén vid behov med förslag i sitt slutbetän-
kande förutsättningarna fär olika utbildningsanordnareom
inklusive folkbildningen delta i Kunskapslyftet,att vuxenut-

livslångtbildning och lärande.

Kvalitet och kostnader7.4

Kvalitetspremier och tilldelningskriterier

Kunskapslyftskommittén utifrån Statskontorets analysattanser man av
kommunernas kostnader jfr. avsnitt 6.4 bör diskussionta upp en om
möjligheterna inom för Kunskapslyftet öka den andelatt ramen som
går till kvalitetspremier vid statsbidragsfördelningen till kommunerna.

jämförelser mellan de kostnader kommunernaDe redovi-grova som
haft för Kunskapslyftetde den första 18-månadersperioden ochsat att
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de statsbidrag beslutatregeringen fördela för tyderperiodsom samma
på statsbidraget de flesta kommuneri täcker de kostnaderatt som
kommunerna haft. preliminär slutsats kan dettaEn dra ärsom man av

"grundbidraget" skulle kunna minska förmån förnågot tillpoängatt per
kvalitetsbidrag. Slutjusterade siffror det gäller statsbidragetett när

kommer dock inte finnas förrän i år.att senare
Kunskapslyftskommittén fördock sin del redan börattanser man nu

sikta och förbereda därin sig på sig på introduceraatt ett system en
del statsbidraget till kvalitetspremier. Kunskapslyftskom-gårstörre av

mittén kvalitetssatsningama bör inriktas prioriteradepåattanser
främst utbildningsbakgrund jfr.målgrupper individer med låg avsnitt

jfr.7.1 och funktionshindrade avsnitt 17.3.
Kunskapslyftskommittén föreslår således följande förändringar i

för Kunskapslyftettilldelningssystemet statsbidrag till i kommunerna:

tillEn höjning kvalitetspremiens andel statsbidragetav av
Kunskapslyftet.

påsatsningar grundläggande vuxenutbildning i Kun-Att
skapslyftet städ inom för kvalitetspremien.ges ramen

på funktionshindrade i Kunskapslyftet stimule-Att satsningar
fär kvalitetspremien.inom ramenras

för Kunskapslyftetökad andel för kvalitetspremien statsbidragetEn av
till-Skolverket och förtydligar vilka kriterierkräver preciseraratt som

lämpas i bedömningen.
för beräkning statsbidrag till kommu-Med nuvarande system av

kraftigtfinns inlagda tilldelningen kan varierainga spärrar utannerna
för-från till förändringar i arbetslösheten kan leda tillår år. Små stora

planeringändringar statsbidraget. Dylika kast försvårar kommunernasi
och/eller fördyrade kurser påoch riskerar leda till inställdaatt samma

studerande ochdåligt samarbete mellan kommunerna, desätt ettsom
CSN kan det.göra

planeringsförutsättningar kan åskådliggöras medKommunernas ett
enkelt räkneexempel. jämföra det preliminära statsbidragGenom att

för Kunskapslyftet inför med detkommunerna tilldelades 1998som
fårpreliminära statsbidrag Skolverket beslut införtagit 1999som om

skillnaden statsbidrag mellan de två åren i kronor. diagram 7.1i Iman
den procentuella förändringen statsbidrag för landets kommunervisas i

och kommunförbund mellan och diagrammet kommu-1998 1999. I är
och kommunförbund rangordnade de får de ök-så störstaattner som

kommer först längst till vänster och de får deningama störstasom
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statsbidra-jämfördaTotalt har detill höger.längstsistminskningarna
och 1999.mellan 1998medminskat procentengen

preliminäraförändring i kommunernasProcentuellDiagram 7.1
19991998 ochinförstatsbidrag

120%
100%

80%
60%
40%
20%i

00/0
-20%
-40°/o
-60°/o

unförbundKomochKom mm uner

införlärande SituationenlivslångtochVuxenutbildning1998:51,Källa: SOU -
Beslut1998,Skolverket,Kunskapslyftet.medförsta åretoch under om

Kunskapslyftet:hemsida forSkolverketsfor 1999,statsbidragsfordelning
www.kunskaps1yftet.gov.se.

tilldelningssystemetryckigheten i ärmotverkarmodellerOlika som
tilldel-mellan tvånedåtelleruppåtsvängningartänkbara. En är att

högt 5viss procentstillningstillfallen begränsat procentsats, t.ex.en
för beräkningarnabasennedåt.eller Enförändring uppåt är attannan

förställetoch iarbetslösa attkortutbildade attantal görs an-manom
medeltalglidandeanvänder sigenda årfrånuppgifter ettvända ett av

år.exempelvis, treöver ett par,
ocksånuvarande tilldelningssystem ärregionala effekternaDe enav

denpåIndikationerKunskapslyftskommittén. attbekymraraspekt som
kantilldelningssystemetnuvarandedetträffsäkerheten iregionala

iutvärderingardebåde i rapporteratsframkommitharifrågasättas som
och i avsnitt 6.5kommunernaomfattning iKunskapslyftetsavsnitt 6.3

utnyttjandeochTilldelningprojektet.samhällsekonomiskaDet av
prioriteradedetillproportionhelt stå iverkar inteKunskapslyftsplatser

Kunskapslyftskommitténkommunerna.imålgruppema anser:
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Skolverket bör fram modell begränsar ryckig-att ta en som
heten i nuvarande för tilldelning statsbidrag tillsystem av
kommunerna analysera regionalanärmaresamt systemets

föreslå påkalladeeffekter och förändringar i tilldelnings-
systemet.

uppdrag linje med Skolverkets enlighetligger väl i arbete iDessa att
för Utbildningsdepartementet, l998b årli-med regleringsbrevet 1999

de totala kostnaderna och vad de väsentli-den augusti redovisa1gen
delarna vuxenutbildningen förbestår för bl.a. de olika avgen av

Kunskapslyftetkommunal vuxenutbildning inklusive och presentera
utvecklingsarbete.kommunernas satsning på

Inkomst- och kostnadsutjämning

Kunskapslyftskommittén SOU1998:5Med tanke på framtiden skrev i

för "Inkomst- och kostnadsutjämningVid kontrollstation 1998
dedet också angelägetmellan kommunerna" överär att se

andel innevånaresåfaktorer iutjämningenstyr att storensom
vuxenutbildning blir faktorbehov grundläggande tasen somav

särskilt beaktande.i

med be-utjämningsutredningen korn i december 1998 sittKommunala
landsting SOUför kommuner ochtänkande Kostnadsuqämning

följa och utvärderaUtredningen har haft i uppdrag1998:151. att upp
respektiveför kommunerför statsbidrag och utjämningdet system

kraft första handlandsting trädde i den 1 januari 1996, i systemetsom
för kostnadsutj ämning.

marginalef-behandlas kortfattat.Inkomstutjämningen De negativa
kommabeskrivs liksom olika alternativfektema i nuvarande attsystem

varför utred-dock tillräckligt bratillrätta med dem. demInget av anses
förslag punkt sig medför fram något på denna "nöjerningen inte utan

denna brist tills vidare kvarstår".konstatera i systemetatt att
defört faktor "kortutbildade" i revi-Utredningen har inte in någon
konsta-derade kostnadsutjämningsmodeller för. Däremotstannatman

vuxenutbild-kapitlet fortlevnad tiden"i "Systemets över attterar man
slutsatsnuvarande kostnadsutjämning. Utredningensningen inte ingår i

fem-statsbidraget till Kunskapslyftet efter dendet nuvarandeär att om
statsbidragettillföras det generellaåriga projektperioden "kommer att
med del-kostnadsutjämningen behöver utökaskan detta leda till att en
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vuxenutbildningbetingade behovetstrukturelltmodell där det av
beaktas."

anslut-direktiv arbetat ienlighet med sinaUtredningen har i nära
möjlig-diskuteranuvarande Någottill detning attutrymmesystemet.

inkomstsidankostnads- ochbåde påframfåheterna ett systernatt som
och utveckling itillväxtinriktat på stödjaskulleaktivt attvaramer

faktor,kundevuxenutbildningpådär satsningarkommunerna, vara en
förelegat.därmed intehar

utvecklingen detföljaKunskapslyftskommittén kommer att av
återkomma med fär-ochuqämningssystemetkommunala nya

blir aktuellt.slutbetänkandet detslag i om

organisation,nationellUtveckling7.5 av

utvärderingochtillsyn

delbetänkande SOUframförde i sittKunskapslyftskommittén senaste
områdenoch olikaSkolverketberördeförslagantal1998:51 ett som
Kommit-Värdefulla insatser.skulle kunnaSkolverketvilkainom göra

organisation,nationellrubrikerna:nedan undertill demåterkommertén
Avsnit-utvärderinglokalutbildningupphandladtillsyn och samt m.m.

tillsyn ochmellanrelationernadiskussionmedavslutastet omen
utvärdering.nationell och lokalrespektiveutvärdering

KunskapslyftetförNationell organisation

Kunskapslyfts-Kunskapslyftsprojektet ansågbredden imarkeraFör att
Kunskapslyftet,fördetSkolverket,kommittén över ansvaretnär togatt

myndigheterborde knytanationell nivåpåprojektledningentill som
Även från1998:51.och NUTEK SOUKonjunkturinstitutetAms,

Kunskapslyftetframförts.liknade synpunkterharsidakommunernas
kombineradskaförlängd skolgångblifår inte utan envaraen

1998.Tillhammar,arbetsmarknadssatsningochutbildnings-
påtill projektetKunskapslyftetgenomförandetförSkolverket har av

Kunskapslyfts-referensgmpper.tillkallat olikaad hocnationell nivå
uppnårochstabiliseraspraxisdennakommittén förutsätter attatt man

ansåg nöd-kommitténKunskapslyftetledningenden bredd i somav
vändig.

förstahar ikommunernaSkolverket ochmellankontakternaFör
fäl-anlitats. På varjeSkolverketinomfáltorganisationenhand den s.k.

respektiveKunskapslyftet inomförhar kontaktpersontenhet utsettsen



SOU 1999139 Reflexioner och förslag 213

region. Enligt Skolverkets riktlinjer ska varje kontaktperson vå-senast
1999 ha genomfört personligt med för Kun-ett möte representanterren

skapslyftet inom respektive kommun.
Som framgick redogörelsen i avsnitt har6.2 övergången led-av av

ningen för Kunskapslyftet från Delegationen för kunskapslyftet till
Skolverket med vissa farhågor från kommunernas sida. Dia-emotsetts
logen mellan kommunerna och Delegationen har upplevts mycketsom

fickpositiv. Staten "ansikte" och kommunerna kände sig myndig-ett
förklarade. bara deInte små kommuner hadeävenutan större nytta av

bollplank Tillhammar, 1998.ett
Kunskapslyftskommittén förutsättningar finns för Skolver-attanser

ket ha utvecklande funktion inom vuxenutbildningen. finnaAttatt en
den rollen för utbildningsväsendet i kunskapssamhälle alltmerrätta ett
präglat livslångt lärande utmaning. utvecklande funk-Denär storav en
tionen bör möjlig förena med den kontrollerande, frågaattvara en som
dock kommittén återkommer till i anslutning till tillsyn.avsnittet om

Sammanfattningsvis, för Skolverkets Övertagande Delegatio-att av
uppgifter ska fungera på ändamålsenligt föreslår kommit-ett sätt,nens

tén att:

på nivå upprätthållernationell Skolverket den bredd i ledningen
påför Kunskapslyftet fanns Delegationens tid, dvs. medsom

frånkontinuerligt inflytande myndigheter och parter som repre-
arbetsmarknad och näringsliv.senterar

på nivåregional Skolverket i kontakterna med kommunerna gär
sak andramed myndigheter för skapa störreattgemensam en

dynamik i dialogen med kommunerna och bredda infallsvink-
larna.

samarbete etableras mellannära den regionala och natio-att ett
nivånnella i ledningen Kunskapslyftet.av

Statsmaktemas krav kommunernapå förankra Vuxenutbildning ochatt
Kunskapslyftet hos kommuninnevånama och det lokal näringslivet
skulle sakna trovärdighet motsvarande från Skolverketsutan ansatsen
sida. Exempel statligapå myndigheter med förankringregional och
intresse livslångt lärandei högskolor, länsstyrelser, självstyrelseor-är

landsting och regioner, länsarbetsnämnder och försäkringskas-gan
soma.

organisatoriska frågorna viktiga införDe framtiden. Kunskaps-är
lyftskommittén kommer på detta område följa utvecklingenäven att
med tanke på sitt slutbetänkande. självklartDet inte hur myndig-är
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präglatska kunskapssamhälle alltmerhetsorganisationen iut ett avse
livslångt lärande.

upphandling utbildningTillsyn och

delbetänkandetförra SOUKunskapslyftskommitténs slutsats i
tillsyn borde granskautvärdering ochSkolverket i sin1998:51 attvar

utvärderingsarbetet och bevakadet lokalaKunskapslyftet påverkathur
individuellautbildning ochupphandladdet gällerutvecklingen stu-när

dieplaner.
utvärderingsarbetehar Skolverketsavsnitt 6.1framgickSom av

Skolverketharområden.beröra dessa Däremothunnitinteännu
YstadLinköping,Kunskapslyftet kommuner:igenomfört tillsyn treav

harTillsynsärendenal998k.Skolverket, l998j;Ronneby 1998a;och
på vilketpå detoch Ystad inriktatsLinköpingdet gäller sättnär

tonvikt på denmedkontrollerar verksamhetenochkommunerna styr
kundeutbildningsanordnare. Detförlagd tillutbildning externaärsom

hadesyfte ocksåjämförandeSkolverket iha intressantvarit om
uppdragsutbildningen ikommunaladenistuderat kvaliteten

jämför-håller iutbildningsanordnamatill den deförhållande externa
kommunalaordinarieförhållande till denochbara kurser i vuxenut-

anledning återkommaeventuellt fårkommitténfrågabildningen, atten
till.

upphandlad utbild-området kommunaltTillsynsärendena täcker in
och lokalindividuella studieplanerfrågor kring utvär-ning, ävenmen

studievägled-urval,kursutbud, ochintagningbehandlas liksomdering
Alla dessaverksamheten.kontrollprövningbetyg ochning, samt av

med gällande för-förenlighetavseende på derasmedaspekter studeras
främst testinstrumenthandlar tillsynenRonnebyfalletfattningar. I om

nedan.jfr. 7.7.3avsnitt
upphandladutbildningsanordnare ochBeträffande externa

på:Skolverket kommunernauppmärksammarutbildning

mellankommunenklar ansvarsfördelningen ifinnasdet måsteatt en0
andrautbildningsnämnd ochkommunstyrelse, barn- ochde organ -

genomförandet Kunskaps-inblandade ikannämnder avsom var-
kommunala vuxenutbildningenordinarielyftet och den

utbildningsanordnamaför definnas rektordet måste externaatt en0
och tydligt framgåhuvudmananställd ärej vem somannanav
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förrektor varje utbildning
det finnasmåste lokal arbetsplan för de utbild-att även externa0 en

ningsanordnama föroch alla rektorsområden.
det räckerinte med det i upphandling ingår utbild-att att att0 en en

ningsanordnare ska tillhandahålla studievägledning och in-upprätta
dividuella studieplaner. Kommunen måste också under utbild-
ningens gång kontrollera sker.såatt

lärarens kunnighet och pedagogiska förmåga bety-att är största0 av
delse för utbildningens kvalitet. Kommunen bör inte bara inhämta
uppgifter vilka lärare ska hos anord-tjänstgöra de externaom som

värdera deras kompetens och kontrollera den underävenutannama
gång Skolverket,utbildningens l998j; 1998k

Frågan folkhögskolekurs dettarektor för upphandlad berörs inte direkt iom
sammanhang Kunskapslyftskommittén förutsätter Skolverketatt menarmen

rektor för aktuell folkhögskola ansvarig för upphandlade folkhög-äratt
skolekurser inklusive de omdömen dessa kurser.som ges
Skolverket konstaterar, kommuner och landsting enligt kap.2 3§att
skollagen skyldiga undervisningen använda lärare, förskollärare ellerförär att
fritidspedagoger har utbildning avsedd för den utbildning de iärsom en som

får sådanhuvudsak skall bedriva. Undantag endast medgöras om personer
tillgå med hänsynutbildning finns eller det finns giltigt skälinte att att annat

till eleverna. kommun skall vidare efter för undervisningen iVarje sträva att
gymnasial vuxenutbildning påbyggnadsutbildning anställagymnasieskola, och

lärare har forskarutbildning.som
fullt bestämmelse skallEftersom regleringen inte klargör hur dennaut

förstås förhållande hari till icke offentliga anordnare inom komvux,
frågan pågåendeSkolverket för avsikt i det arbetet med översynatt ta avupp

skollagstifmingen." Skolverket, 1998j
Kunskapslyftskommittén i likhet med vad gäller vidatt entrepre-somanser

kommunalnad i gymnasieskolan SFS 1993:802 ska anordnare iexterna
vuxenutbildning "lärareanvända har kompetens för den undervisningsom som
de ska bedriva". lärarnas kompetens avgörande all utbildningDet iär ärsom

sig det gäller utbildning kommunernas elleri regi i externtvare egen
upphandlad utbildning. Frågor värdering och kontroll kompetens börom av
därmed de jämställas för alla utbildningsanordnare i kommunaläven typer av
vuxenutbildning.
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Lokal utvärdering m.m.

kontrollKapitlet uppföljning, utvärdering och övriga"Kommunens av
tillsynsärendenahandlar de båda aktuella iverksamheten" i settstort
kontroll det gällerkvalitetskrav ochenbart kommunernas när ex-om

"Uppföljning ochdelavsnittfinns dockanordnare. utvär-Där ettterna
studerande underriktats till dede enkäterbehandlardering" somsom

kompletteras redogö-fallet Linköpingutbildning. Ioch efter respektive
avbrutit studiernaoch demtill de studeranderelsen för enkätema som

till-utvärderingsprojekt kommunenvilkamed beskrivningen aven
bedömerSammanfattningsviskommuner deltarmed andrasammans

byggttillfredsställande"påSkolverket Linköping sätt ettettatt upp
1998j; l998k.verksamheten" Skolverket,för uppföljningsystem av

tillsyn:Skolverket i sinpåpekarövrigtI

studiepla-individuellaför reella,harkommunerna attettatt ansvar0
Kunskapslyftet ochstuderande inomför alla attupprättasner

7.9.vidare avsnitttillräcklig omfattning sestudievägledning iges
fårKunskapslyftet inteförekommer iutbildningspaketdeatt som0

skastuderandeden enskildesammanhållnaalltför hårt utan gesvara
respektiveimindre omfattningellerdelta imöjlighet störreatt

olika kurser.till och välja bortvälja"paket", kunna
kom-för utbildningen,styrelsenfastställaskurser skalokalaatt av0

Kunskapslyftet. Lokala kurserförden ansvarigmunstyrelsen ärom
hossigfår förekommastyrelse intenågonfastställts vareavsom

utbildningsanordnare.kommunenseller hosanordnareexterna
den ansvarigkommunstyrelsenska beslutas ärintagningatt omav0

befattningshavare;tilldelegerasKunskapslyftet ellerför attannan
Kunskapslyftetochvuxenutbildningkommunalordinarieurval till

lokalaförfattning;med respektiveenlighetför sig i attska ske var
framför del-företrädeheltidsstuderandeurvalskriterier, att gessom

ovillkorligtskrivna i kommunenochtidsstuderande att gespersoner
har någotkommun, inteskrivnaframför iföreträde annanpersoner

författningar.stöd aktuellai
endast vedertagnasamlade ochska finnasför varje elevbetygatt0

användas.betygsbeteckningar ska
vilketKunskapslyftetavgiftsfri för deltagare iskaprövningatt vara0

tillhandahål-information kommunendenbör framgåockså klart av
l998k.l998j;ler Skolverket,
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Tillsyn och utvärdering

Skolverkets tillsyn handlar regeltillämpning. Huruvida deom grans-
kade aktiviteterna, desig håller sig inom för gällande reglervare ramen
eller inte, bra resultat utifrån samhällsekonomiska eller fördel-ettger
ningspolitiska synvinklar inte i tillsynen. heller detberörs Inte om sna-

gällande regler borde ändrasså kommunerna få tillrätta-är änattrare
visningar de inte följer dem.när

Vid Skolverkets tillkomst det naturlig göraansats attvar en en upp-
delning arbetet uppföljning, utvärdering, utveckling och tillsyn aviav

flexibili-regeltillämpningen. Tiderna har dock förändrats. Behovet av
kontinuerlig har ökat de flesta samhällsområden.och anpassning påtet

reformarbete statsmak-allt vanligare form utveckling ochEn är attav
försöksverksamhet. Såpå tidsbegränsade projekt och ärterna satsar

kvalifi-fallet både vad gäller Kunskapslyftet och denexempelvis KY,
för undanyrkesutbildningen. upplägg och förs undancerade Nya testas

verksamheten samtidigt regelverket successivtin i den ordinarie som
Kunskapslyftskommittén vill detta sammanhang fästaförändras. i rege-

med detta arbetssätt måsteringens uppmärksamhet på ävenatt nya
förändras.Skolverkets roll

kontinuerliga reforrnprocessen Skolverket och kommu-Den gör att
dialogutveckla utbildningen. behövstillsammans måste Det ennerna

medverkar och där bådabåde Skolverket och kommunernadär parter
förändras.både tillämpas, ifrågasättas och Enoch Regler måstetar ger.

uppföljning, utvärdering ochsamordning mellan tillsyn, ut-närmare
tillsynen regel-blir därmed nödvändig. viktigtveckling Det är att av
resultatstyming pådet nuvarande med mål ochtillämpningen i systemet

stödjande funktionernatydligare tidigare kopplas till deännu sätt änett
respek-olika budskap till kommunerna från tillsynenså inte gåratt ut

utvecklingen.uppföljningen, utvärderingen ochtive
"Utvecklingsplan" liknandeSkolverket tycks i sin inne på tan-vara

talar "infomiativ utifrån till-kegångar exempelvis styrningnär omman
återfinnsSkolverket, 1998m. Liknandesynssystemet" resonemang

verkets nationella utvärderingar ochockså i Skolverkets diskussion om
framderas dubbla roller. skapa nationell överblick ochDen är taattena

tillhandahållabeslutsunderlag riksdag och regering. andraåt Den är att
underlag för stöd och utveckling kommunerna skolans verksamheti av

Informativ utifrån tillsyn och nationellaSkolverket, l999b. styrning
utvärderingar också behovet samordning tillsyn,pekar på ut-av en av

utvärdering.veckling, uppföljning och
Kunskapslyftskommitténsbör enligt bedömningRegeringen överse

dia-Skolverkets instruktion så Skolverket kan fullt iut attatt ta steget
kanskelog med kommunerna utveckla utbildningssystemet. börDet
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utvärdering,utifrån uppföljning,arbetesamordnattilläggas ut-ettatt
mellandistinktionenfinnshindrar detoch tillsyn inteveckling att en

styming/lämplighetsdiskussioninformativochtillsyn/regeltillämpning
upprätthållas.och börbåde kansom

kansvårighetertolkningsproblem ochvilkaexempel påSom som
regeltillämp-mellan bedömningarsamordningbristandeuppstå vid av

dras islutsatsanföras denkanlämplighetsbedömningarochning som
byggttillfredsställande"på sättLinköpingtillsynen ettatt uppmanav

granskningverksamheten". Enuppföljning syste-för avett systern av
Underandra resultat.heltlett tillkanskeändamålsenlighet hademets

medkategorisklikablikunnathade den inte utanomständigheteralla
och utvärdering,uppföljningfalletresonerande. Inödvändighet mer

förmodligen dess-skulleverksamheter,regelstyrdaprimärtinte ärsom
stödråd ochochdiskussionbetjäntakommunernautom enavmervara

reglerna.de följerslutsatsen attän av
till-mellansamordningbristandeföljdernaexempel påEtt annat av

signaleroklarhet idenutvärderingochuppföljning ärutveckling,syn,
starkttillsynensidan iåSkolverketdåkommunernanår enasom

Kunskapslyftsstuderande ochmellanskiljapå behovettrycker attav
uppfölj-medan ivuxenutbildningkommunalstuderande iandra man

1999ckategorier Skolverket,bådadessasärredovisaslutatningen att

utvärderinglokalochNationell

viktiga. Ommycketskälflerautvärderingamalokala ärDe av
måsteorganisationerlärandeska bliutbildningsorganisationema

så deuppgiftsskyldighetkommunernasutökades attKunskapslyftetoch med
studerandebestämmelser deenligt vilkauppgiftlämnablev varatttvungna om

gymnasial1996:1502Kunskapslyftsforordningenligtantagnaantagna:
enligtantagitsstuderandenivå och övrigagrundläggandenivå eller som

verksamhet1992:403 "DenvuxenutbildningkommunalFörordningen om .
gymnasialfrån övrigskildskall redovisasstödetstatligamed detbekostassom

och1996:15021998:276Förordningvuxenutbildning". I ersatte somsom
intesamordningbort.tagits Endock detta kravharfrån juli 1998gäller 1 av

två förord-deiurvalskriteriernastatistikredovisningen ävenbara utan av
nivå medlokal Kun-nationell ochbåde påarbetetunderlättaskulleningarna

vuxenutbildningen.kommunalaordinariedenskapslyftet och
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uppföljning och utvärdering på varje nivå bli naturlig delen av
verksamheten.

Många kommuner har olikai sammanhang till Kunskapslyftskom-
mittén uttryckt önskemål riktlinjer, råd och stöd för den lokala ut-om
värderingen Kunskapslyftet. Det gäller främst små och medelstoraav
kommuner.

Skolverket bedriver utvecklingsarbete syftei underlätta förett att
kommunerna följa och utvärdera utbildningsverksam-sinatt styra, upp
het denså uppnår de nationella målen. Till skrifter Skolverketatt som
publicerat i detta syfte hör förAnsvaret skolan kommunal utma-en-

Skolverket, l997a, Tillsynen skolan Skolverket, 19981, Attning av
utvärdera skolan Skolverket, l999b, Skolverkets allmänna råd om
kvalitetsredovisningen skolväsendet Skolverket, l999e och Attinom

utvärdering Skolverket, l999a. de första liksom denI iorganisera tre
skriften Skolverket information,sista råd och tips visar påsamtger

goda exempel då det gäller kopplingen mellan nationella mål, skolplan
för kommunen, arbetsplaner skolorna, uppföljning,i utvärdering och
kommunernas egentillsyn.

allmänna råden kvalitetsredovisning tillkomna anled-De medärom
förordningen från kvalitetsredovisningning år 1997 i skolanav om

Förordning 1997:702. förslag hur kvalitetsredovisningenDe ger om
kan kopplas till nationella och lokala mål, måluppfyllelse ochresultat,
åtgärder för utveckling. det tillNär gäller de nationella målen hänvisas
Skollagen, läroplanema, och kursplanerna programmålen församt
gymnasieskolan. samband med diskussion begreppen kvalitetI en om
och likvärdighet finns allmän hänvisning till vikten levaatten av upp
till "riktlinjer och bestämmelser". Varken denna eller de andra skrif-i

utvärdering Kunskapslyftet.nämnsterna om
Kunskapslyftet i hög grad förordning. Mål ochsinstyrs av egen

riktlinjer för Kunskapslyftet återfinns framföri övrigt allt i den s.k. sys-
selsättningspropositionen 1995/96:222.prop. sina ansökningar tillI
Delegationen för kunskapslyftet och Skolverket har kommu-numera

Ävenspecificerat lokal mål försina Kunskapslyftet. Kun-nerna om
skapslyftet särskilt, tidsbegränsat projekt syftena medär ärett ett av
Kunskapslyftet det ledaska till utveckling hela vuxenutbild-att en av
ningen. hade därför enligt KunskapslyftskommitténsDet mening varit
fördelaktigt Skolverket något lagt hur den lokalaut texten ut-om om
värderingen Kunskapslyftet ska relateras till kommunens förav ansvar
uppföljning och utvärdering utbildningsverksamhet. skaövrig Hurav
Kunskapslyftet kunna spår i den totala vuxenutbildningenavsätta om
inte resultaten dess utvärderingar också utvärde-integreras i övrigav
rings- och utvecklingsverksamhet
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borde ellerSkolverketockså inteFrågan stegettettär parom
utvärderingstöd till kommunernasråd ochdet gällerlängre ut-när av
kanKunskapslyftet. och visPåinklusive säga attbildning sätt man
uppgiftslämnandemed de krav påföreligger i ochredanriktlinjervissa

fåruppgifterSyftet med dessakommunerna.Skolverket ställer påsom
utvärdering påochuppföljninganvändas förskadeantas att na-vara

lokal uppfölj-föranvändassåledes kunnabordetionell nivå. De även
kommitténvittdock såintressantautvärdering.och Det är att,ning

detuppfattaförefallerSkolverketellerkommunernafunnit, varken som
och inle-förstauppföljningen i åtminstoneden lokalanaturligt ettatt

ochändå finnshelsthurmaterialdetutnyttjardande steg somsom
uppföljningen.nationelladenförsamlas in inom ramen

sammanhangväcka i dettavillKunskapslyftskommitténfråganDen
uppdragSkolverket ihittills bordetydligareregeringen äninteär geom

kan bliinformationenbegärdahur denexemplifieraochklargöra enatt
samtidigtutvärderingenlokalanationella densåväl dendel somsomav

kopplarfrågainfonnationsinsamling. Dennaöverflödigbortman rensar
kvalitetsutveck-analysochkvalitetsindikatorermedarbetetill det av

i år. Kun-i augustiregeringentillska lämnaSkolverketlingen som
frå-beaktararbetetdetSkolverket iförutsätterskapslyftskommittén att

lokal utvärdering.nationell ochmellansamspeletgan om
Kunskapslyftskommittén:föreslårSammanfattningsvis

uppdragochinstruktionSkolverketsregeringen överatt ser
påarbetakanmed kommunernadialog attså Skolverket iatt

samordnabär kunnaSkolverketutbildningssystemet.utveckla
utifrån uppföljning,verketsråd till kommunerna ut-och städ

tillsyn.utveckling ochvärdering,

själv-bestämmelserregler ochgällande ärföljaskakommunernaAtt
Än viktigaredet.de inteska påpekaSkolverket görliksom närklart att

förbättrastöd successivtSkolverketsfårkommunernadock attär att
allt högreregelsystem sådessinklusive attutbildningssystemet en

förbätt-ständigmålen iuppnås. Attmåluppfyllelse kan sträva mot en
medver-frivilligaochkommunernaskräverringsprocess engagemang

utvecklingskraft idynamiskfåför inFörutsättningarnakan. att enen
förutsätt-tvång. Dedialogdylik änär större nyagenomgenomprocess

bördockinför utmaningarSkolverketställaskulleningarna stora som
kunnaförförutsättningochverketstimulerande för attatt anta envara

kunskapssamhälle.framtidaroll ikonstruktivspela etten
Även föreslår kom-utvärderinglokalnationell ochgällerdetnär

mittén:
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regeringen förtydligar Skolverkets såatt uppdrag Skolverket iatt
dialog med kommunerna utvecklar sambanden mellan nationella
och lokala utvärderingar och förtydligar hur den statistik- och
informationsinsamling utgör grunden för det nationellasom
uppföljnings- och utvärderingssystemet också kan utnyttjas i
kommunernas utvärderingar.egna

bättreEtt samarbete mellan Skolverket och kommunerna utifrån Skol-
verkets tillsyn, utveckling, uppföljning och nationella utvärderingar är

förutsättning inte bara för användningen utbildnings-att externaen av
anordnare i den kommunala vuxenutbildningen förbättras ävenutan
pedagogiken, den uppsökande verksamheten, de individuella studiepla-

och hela den kommunala vuxenutbildningen.nerna

Strategisk7.6 planering och organisation

7.6.1 Samarbete inom och mellan kommuner

Kunskapslyftskommittén pekade i sitt delbetänkande SOUsenaste
1998:51 på olika skulle kunna fylla viktig funktion närorgan som en
det gäller samordning individemas behov utbildning och till-av av
gången till utbildning hos olika utbildningsanordnare Arbetsförrned--
lingsnämnd, Vuxenutbildningsråd och regionala kompetensråd. En
viktig fråga detta sammanhangi möjligheterna för folkbildningenvar

komma till sin utbildningsanordnare Kunskapslyftet.irättatt som
kommunerna fortsätterI samarbetet mellan olika kommuner, mellan

olika kommunala liksom mellan dessa och arbetsförmedlingenorgan
utvecklas och utökas. verifieras såväl Kunskapslyftskom-Detta vidatt

mitténs besök fristående utvärderingar Wass, dylik1999. Ensom av
utveckling tid det finns egentligen inga hinder för framstegtar attmen
ska kunna Stöd kan dock behövas.göras.

Utvecklingen visar andelen utbildningsanordnare ökar.att externa
framgårSom uppgickavsnitt 4.5.2 denna andel till knappt 14av pro-

hösten och hade1997 våren 1998 ökat till 19 Dencent störstaprocent.
ökningen de privata utbildningsanordnama för, medan folkhög-svarar
skolorna ligger ungefärpå nivå vid de båda mätningarna.samma
Studieförbunden har däremot ökat sin verksamhet med cirka 30 procent
från till procent. Eftersom3 4 dessa siffror andel den helaanger av
kommunala vuxenutbildningen andelen Kunskapslyñctär större.av

resultaten frånAv Folkbildningsrådet enkätinsamling våren 1998
framgår folkhögskolor99 lämnat anbud på kurser inom Kunskaps-att
lyftets kommunala verksamhet. dessa hade folkhögskolorAv 76 un-
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Folkbildningsrådet,uppdragerhållit sådanagefar lika många procent-
resultat.mycket1998b. måsteDet gottettsomanses

påpekatharfolkhögskolorbesök påkommitténs att storVid avman
hur kommunernaKunskapslyftetdeltagande ioch deras ärvikt för dem

självafolkhögskolomautsträckningvilkenoch ivägledningordnar sin
för allt-också sigharinformation Man attmed oroatmedverkakan etc.

negativtfolkhögskolanKunskapslyftet inompåsatsningarför stora
det lillaexempelvisfolkhögskolan,förtypiskapåverka detkommer att

därpedagogikenspecifikadensedda ochblirdär allaformat gruppen
roll.betydelsefullspelar en

Arbetsmark-för 1999regleringsbrevetmedenlighetska iArns
under år 19991998nadsdepartementet,

arbetsförrnedlingsnämn-kartläggningapril redovisa15senast aven0
dema.

kompetensråd.regionalautvecklingenredovisafebruari12senast av0
med be-tillsammansuppdragilänsarbetsnämndema attskaArns ge

uppgifttillska hadessa attvilkenbeslutaaktörerrörda somavom
kompetensråd prop.regionalatillaktörerrelevantasamla

1997/98:62.

regionala kompetens-deutvecklingavseenderedovisningAmsAv av
kompetensråd. Derassådanaorganiseratharlänframgår 19råden att

länetsfåtalendastfinnsVanligtvisvarierar. ettsammansättning av
Kommunförbundetsalternativtråddessarepresenterade ikommuner

representativitetindirektadennatveksamtlänsavdelning. Det är om
skaarbeteför detengageradereelltkommunernaverkligen somgör

kompetensutveckling.ochtillväxtpåkompetensrådeniläggas ner
överlägg-vidmedverkauppgifthar iSkolverket liksom Ams att
ochSkolverket Arnstillväxtavtal.regionalautarbetandeningar avom

möjlighetervilkaredovisaaprilden 15till regeringenska senast re-
Utbildnings-tillväxtavtalenregionalademedhinderspektive serman

1998.Arbetsmarknadsdepartementet,l998b;departementet,
l998mSkolverket,"Utvecklingsplan angetthar i sinSkolverket

ocksåkommunernameddialogenfortsattaden ge-menatt genomman
skavuxenutbildningenförföreträdareolikatillseminarierriktadenom

och skapaKunskapslyftetorganiseraolikaexempel påsprida sätt att en
infrastruktur.fungerande

utvecklingdenpositivt påKunskapslyftskommittén samar-avser
utbildnings-olikaoch mellankommunerinommellan kommuner,bete

Kunskapslyftet. En-medförsta årenunder deförstärktsanordnare som
ocksåtid för kommunernahögdet attbedömningkommitténsligt är nu

och kompe-utbildningpåperspektivvidarelitetsig i ettengagera
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tensutveckling. De regionala tillväxtavtalen och kompetensråden, som
håller på fonn, borde intressantaatt ta för kommunerna platt-vara som
form för utveckling heltäckande utbildningsplanering- inteav en mer
bara i näringslivsplanering.en

Kunskapslyftskommittén rekommenderar kommunerna att
på regionala kontakter vidsatsa sin uppläggning utveck-av

lingsstrategierför kunskapslyft livslångtoch lärande.

Kunskapslyftets samarbete med näringslivet går fortfarande Kun-trögt.
skapslyftskommittén vill understryka behovet och kanskeattav nya
annorlunda insatser för utvecklagörs samarbetet medatt näringslivet
och därmed också med den lokala arbetsmarknaden. kanskeDet förstär

deni konkreta planering specifik utbildning samarbetet kanav en som
form. Det också möjligt branschvisata är yrkesråd prograrnråd kanatt
ökad stimulans till olika former samverkan.ge av
Kunskapslyftskommittén vill dettai sammanhang stryka under be-

hovet anpassning de individuella studieuppläggningama tillav en av
arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft, vilken ökat under det se-

året. Det önskvärt anordnama kundenaste stimulerasatt attvore upp-
deltagarna erbjudet arbetemuntra och också erbjuda alter-att acceptera

nativa upplägga resterande studieomfång, exempelvis del-av genom
tidsstudier, studier på otraditionella tider och koncentrationsläsning
under vissa perioder. Producerade gymnasiepoäng skulle då oavsett-
tidsramar kunna ersättningsgmnd. finnsutgöra Det risk denatten-
nuvarande upphandling kurser/platser endast ersättning iav som ger
efterhand för producerade gyrnnasiepoäng inom angivna tidsramar ten-
derar minska anordnamas intresse föratt stimulera de studerandeatt att

erbjudanden arbete inlåsningseffekter.ta emot om

7.6.2 Fristående vuxenutbildningsenheter

Utbudet vid kommunernas komvuxenheter har tidigare i känne-stort
tecknats det utgjorts kurser ocksåatt återfinns inomav av som gyrnna-
sieskolans naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga program.
Därutöver har relativti omfattning också förekommit datakurserstor av
olika slag. Yrkesutbildning har främst förekommit inom omvårdnads-
sektorns områden.

Under Kunskapslyftets första år har yrkesutbildningen ökat avsevärt
i omfattning. Det vill det beror delspå de sökandes in-synas som om
tresseval efterfrågestyming, dels olika anordnares möjlighetexterna
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Även har i mångakomvuxenhetemadetta intresse.motatt svara upp
område.dettautbud inomfall utvidgat sitt

ökat ochskilda slag har istudiergymnasialaTillgänglighet till av
erbjuderFler anordnarehar ökat.studieanordnareantalet ettmed att

tordestuderandes närområde. Dettautbud denutökat inombreddat och
medelstora kommuner.ochmindreifrämst vuxnagynna

under de gångnaharundervisningengenomförandetMetoderna i av
ökat. Tillmångfalden harbemärkelsenutvecklats i denocksååren att

med andrautbildningsanordnaredetta påocksådel beror attstor nya
vuxenutbild-kommunaladenpåtillåtitsharpedagogiska ageragrepp

väljastuderande kandet defall betyderbästa ut-I attningens arena.
bästarbetsformerocharbetssättmedbildningsanordnare passarsom

utbildningsanord-undantagså längedocktorde attdem. Det än vara
tillmäter så-sökandeoch demetodikutifrån sinprofilerar sig attnama

betydelse.profiler någondana större
utbildningsanordnareolikagrundtankarKunskapslyftets är attEn av

tydligtdet verkarskett ochocksåSå harsatsning.dennautnyttjas iska
ökadochtillgänglighetutbud,breddatresulterat i störredetta ett enatt

tydlig.har varitmetodikutbud ochProfileringmångfald.pedagogisk av
erbju-tillgänglighet kanÖnskvärt utökadeochprofileringdennaär att

Kunskapslyftet.efterdas även
dedeutbildningsanordnare ävenför är attproblemEtt externa om-

för deläroplaneniintentionernaföljutbildade lärare,pedagogiskthar er
får be-kursplaner inteSkolverkets sättaochskolformemafrivilliga -

slutbetygellerbetygsdokumentsamlatföras i ettkan in etttyg, som
sanktio-kommunal rektorintevuxenutbildning,kommunalfrån enom

ocksådetinnebärkommunala rektornden ettdessa betyg. Förnerar
läraredär betygbetygsdokument,utfärda sattstvingasproblem att av

fö-gällandeenligtbetygkompetensvilkasmotsvarande, sättaattom
informerad.hålla sigha svårthan/hon kanreskrifter att

förordningarochskollagmedgergymnasieskolnivågrund- ochPå
grundsär-friståendegymnasieskolorochgrund-friståendesåväl som

förmedgivande finns intesådanagymnasiesärskolor. Någraoch vux-
omfattandeKunskapslyftet iställetunderharenutbildningen. ettDär

behov mång-betyda bådetordevilketutvecklats,entrepenörskap att av
kommu-mångfald finns i mångasådanerbjudaoch möjligheterfald att

ner.
mångfalddenangelägetfinner detKunskapslyftskommittén att som

och möj-bibehållasförsta år kanKunskapslyftetsunderuppvisats om
vidareutvecklas.ligt
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Kunskapslyftskommittén fråganytterligare utredaattavser
fristående återkommavuxenutbildningsenheter och medom

förslag i sitt slutbetänkande.

Svenska för invandrare och7.6.3 Kursen
andra invandrarfrågor

invandrare täcker mycket heterogen människor ochBegreppet en grupp
för enskild invandrare behöver ha mycketsituationen inte gemen-en

förmed genomsnittet störresamt en grupp.
föddaden vidaste statistiska definitionen har alla iMed är ettsom

invandrarbakgrund. består dåland eller deras barn Gruppenannat en av
tänka självamiljoner människor, många på sigcirka 1,6 utan att som

det-avseende. Med definition invandrareinvandrare i något snäv ären
medborgare. finns det omkring,utlandsfödda utländska Dåsamma som

1995:76.miljoner registrerade invandrare i Sverige SOU0,4
delbetänkandehar föregåendeKunskapslyftskommittén i sitt

inför och underlivslångt lärandeVuxenutbildning och Situationen-
Svenska förår 1998:51 föreslagit in-Kunskapslyftets första SOU att

den kommu-skolform och integreras iska upphöravandrare som egen
skulle underlätta integreringenvuxenutbildningen, vilket ocksånala av

delta-vuxenutbildningen. Såväl remissinstansernainvandrarna i som
respektivevilka Kunskapslyftskommitténde särskilda hearingsigarna

förslag till-anordnade anledningUtbildningsdepartementet i KLK:sav
förslag.styrkte kommitténs

Nuläge

sfiSvenska för invandrare visarSkolverkets utvärdering att avav
1993/94 hade endast 48började stl-undervisning läsåretdem pro-som

Skillnadernas.k. sfi-nivån två åruppnått den storacent senare. var
hade bos-nationaliteter. demmellan olika Av som

hade uppnått sfi-niska/kroatiska/serbiska modersmål 60 procentsom
det för dem hade Vietnamesiska,efter två år. gicknivån Sämst so-som

Mindre dessamalia och thailändska modersmål. 20än procent avsom
börjadeuppnådde efter två år Skolverket, l997c. demnivån Av som

sfi-nivån efter tvåsf1 läsåret 1994/95 hade 44 uppnåttstudera procent
studier denna skolform 1996/97 hadedem påbörjade sina iår. Av som

före det vill årgodkänts hösten 199722 säga ettprocent senare-
Skolverket, l998h.

8 19-0609Vuxenutbildning
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och deras idet gäller invandrarna integreringviktig faktorEn när
språkkunskaper. Redan uti-arbetsmarknaden derassamhället och på är

undersökte läsfárdig-3.2,från IALS-studien se avsnittden s.k. som
konstateraspråk, kundelands officiellarespektiveheten på attman

särskilt i Sverige.och inföddamellan invandrareskillnaderna storavar
Skolverket tillsam-belysta harförhållandenfå dessaFör närmareatt

projekt analyse-på tvåKunskapslyftskommitténmed satsat sommans
svenska ochläsfärdighet påutbildningsbakgrund,invandrarnasrar

dessaresultat frånPreliminäraarbetsmarknaden.situation på en av
redovisaskommerytterligarefinns redan ochstudier attrapporter un-

der år 1999.
arbete.skäl svårthar flerasfi-nivånuppnåttinte attDe avsom

och arbets-arbetsplatsenspråkproblem påvill undvikaArbetsgivama
arbetsmarknadspolitiskamed olikaförsta handarbetar iförmedlingarna

dennaföråtgärder stöttaatt grupp.
svenskun-förstärkningmedönskvärtdetArns att avenvoreanser

asylsökande. Dessutomtidinvandrarnasunderredandervisningen som
och övriga integ-svenskundervisningfåanhöriginvandrarebör mer av
dethävdarefter.halka Arns är ytterstaför interationsinsatser attatt av

bådeinvandrare inomutomnordiskapåvikt kommunerna satsaratt mer
Vidareskolan.reguljäradenarbetsmarknadspolitiken och inom anser

individuelltmedkombinerasbörsvenskundervisningenAms att anpas-
språ-svenskapraktiseramöjlighetskullearbetspraktik. Dettasad attge

1998aArbetsmarknadsstyrelsen,arbetslivskontakter.och knytaket
frånför invandrarnaarbetsförmedlingenNär över ansvarettar
sfi-uppnåttdelharintroduktionsperiodenefter sagtkommunen somen

nivånsvenska,studeraslutarSomligaandra trots attoch inte.nivån att
situationensñ-nivånnåttinteuppnådd. dem är extraFörinte är som

Även deofta fortsatta insatserdock innan ärandra krävsförbesvärlig.
erbjuda.kan Detyrkesutbildning Arnsåtgärder t.ex.för deredo som

socialasvenskkunskaper,stärker derasofta behövs insatserär somsom
allmänteoretiska kunskaper.ochsjälvförtroendekompetens,

ha tillräckligaarbetsförmedlingenskrivs in påindivider utan attAtt
erbjudaproblem. tvingasAmssvenska attkunskaper i är ett stort

arbetsmarknads-förför sinasvenskundervisning inom resurserramen
arbetsmarknadsutbildningen hariSvenskundervisningenutbildning.

medvetetarbetsförmedlingeneftersomåretminskat detdock senaste
det reguljärasvenskkunskaper tillbristandesökande medhar hänvisat

1998aArbetsmarknadsstyrelsen,skolväsendet.
bra åt-riktigtfinns någradet inteproblemdetEnligt Ams attär ett

språkkunskapermed dåligaför demarbetsförmedlingenhosgärder
sñ-nivån.nåttintesärskilt demgäller som
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vissa invandrare kan problemen särskiltFör och svårastora attvara
hantera. Anledningen till uppnåttsfi-nivån efterinte två åratt en person
kan drabbats psykiska problem grundpåattex vara personen av av
krig hemlandet. problem kan uppenbara vid ankomsten tilli Dessa vara

först flera efteråt. tillSverige, de kan också visa sig år måsteDetmen
studier för lösa sådana språk-något intensivareänannat att personers

problem.

Reflexioner

förslag och regeringens propositionInvandrarutredningen har lagt sina
riksdagen. Skolverketsdessa förslag har antagitsi anledning avav

stl-undervisningen har redovisats till regeringen.uppdrag om
delbetän-Kunskapslyftskommittén har lämnat förslag i sitt senaste

skolform ochbör upphörakande stl-undervisningenatt egensomom
kommunalaspråk denfonn svenska andra inomistället i somges av

grundläggande gymnasial nivå.såvälvuxenutbildningen på som

vidhåller attsfi börKunskapslyftskommittén sitt förslag upp-
kommunalaskolform och integreras i denhöra som egen

vuxenutbildningen.

denna fråga.avvaktar förslag iKunskapslyftskommittén regeringens
grundläggande kunskaper inyanlända invandrareSfi syftar till att ge

skaffa sigsvenska samhället. Fråganspråket och detsvenska attomom
dem dockoch utvecklasvenska språketkunskaper i äratt mer--

utbild-direkt kopplas tillkomplicerad så. insatserFörutomän mersom
vidga arbeteoch praktik, kommittén sittexempelvisning, attavserpryo

perspektivvalidering och utbildning itill också vägledning, ettatt se
åtgärder, arbetsmarknadsåtgärderinkluderar sociala etc.som

kommitténKunskapslyftskommitténs slutbetänkandeI avser
försöka möjligheterutbildningsperspektivet ochvidgaatt se

helhets-utbildning för invandrare ioch konsekvenser ettav
perspektiv.
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utbildningsutbudochLäroplan7.7

Läroplansfrågor7.7.1

delbetänkande SOUföregåendeföreslog i sittKunskapslyftskommittén
till fonnule-fram förslagochbordeSkolverket1998:51 över taatt se
vuxenutbild-kommunalochgymnasieskolaförordval i denochringar
skulle kunnagenomgåendedensåläroplanenning attgemensamma

då ocksåbetonadeKunskapslyftskommittén att"vuxenögon.medläsas
utbild-särprägelprofil ochvuxenutbildningenskommunaladen som en
mellansambandetliksomtydliggöras,måsteförningsform vuxna

påbygg-vuxenutbildning,gymnasialvuxenutbildning,grundläggande
uppdragsutbildning.ochnadsutbildning

hardelbetänkandesitthar lämnatKunskapslyftskommitténSedan
fortskridit.utvecklingen

för 1999regleringsbrevetmedenlighetska iSkolverket
uppdrag be-för sitt1998b "inomUtbildningsdepartementet, ramen

förläroplanendenförändringar iförslåochdöma ungagemensamma
ochprofilVuxenutbildningenskommunaladenLpf 94,och omvuxna,

och bättrebli tydligarekanförutbildningsformsärprägel vuxnasom en
specielltskallVerketkrav.arbetslivetsochbehovmot vuxnassvara

grundläggandeförmellan målen vuxenut-samstämmighetenanalysera
för-föreslåbehovoch vidutbildninggymnasialförmålenochbildning

kunskaps-upprätthållaskallUtgångspunktenändringar. att sammavara
mellanlikvärdighetochjämförbarhettillmöjligheteroch skapakrav

Uppdragetungdomsskolan.och ivuxenutbildningenstuderande inom
oktober 1999.den 15skall delredovisas senast

1999under årregleringsbrevetmedenlighetvidare iSkolverket ska
läro-såsomstyrdokumentförändringarvilkabehovetanalysera avav

förnationellaochkursplanerprogrammål, attplan, anpassasm.m.prov
vuxenutbildningen".förgällerförutsättningarspeciellatill de som

1998mSkolverket,Utvecklingsplansinockså iSkolverket anger
vuxenutbild-mål försärskildabehovetanalyseraattatt avman avser

styrdokumentennationelladeflexibilitet itillmöjligheternahurningen,
regelverk.ochstyrdokumentmellansamordningbristandeochutnyttjas

tillfredsställelsemedkonstaterarKunskapslyftskommittén att rege-
kommit-väluppdragsådant motSkolverketringen ettgett svararsom

redovisningSkolverketsmed intresseavvaktarochförslagténs tidigare
i år.till regeringen senare

också inten-åretunder det gångnaharKunskapslyftskommittén mer
lärande ilivslångtochVuxenutbildningutvecklingendiskuteratsivt av

ifråga-givetvisutvecklingsperspektiv kandettaperspektiv. Ilängreett
profileras.behöverytterligarevuxenutbildningen iinte stortsättas om
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tordeDetta inte möjligt med enbart läroplan förvara en gemensam
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. sådan profileringEn
torde kräva måldokument för den samhälls-ett gemensamtsnarare
stödda utbildningen för i perspektiv formell utbildning ochvuxna av
livslångt lärande. utesluter denDetta inte nuvarande ordningen förmed
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning kurspla-gemensamma

och betygskriterier.ner

återkomma frågorKunskapslyftskommittén till dessaattavser
i sitt slutbetänkande.

Kursutbud7.7.2

Kunskapslyftskommittén föreslog föregåendei sitt delbetänkande
och livslångt lärande införVuxenutbildning Situationen och under-

första året med Kunskapslyftet SOU 1998:51 dels princip attsom es-
tetiska borde få förekomma i kommunal vuxenutbildning,ävenämnen
dels allmänna skulle kunna delas delkurser ochiämnen attatt upp en
försöksverksamhet skulle kunna genomföras med naturvetenskapliga,
samhällsvetenskapliga och ekonomiska baskurser.

överläm-Sedan kommittén avlämnat sitt betänkande har Skolverket
Skolverket,förslag till utveckling vuxenutbildningensittnat av

kursutveckling1998m. det framhåller Skolverket vad gällerI att man
basfärdigheter samhälls-analysera behovet i arbetsliv ochattavser av

liv, studie kunskapsområden, följa den internationellagöra ut-en av
efterfrå-vecklingen och forskningen stödja och stimulerasamt en

gestyrd vuxenutbildning.
församlade nationella kursutbudet kurserDet 850-900utgörs av

fastställt kursplaner. finns cirkavilka Skolverket ytterligareDärutöver
för kommunallokala kurser, vilka lokala kursplaner fastställts pål 000

nivå. Många lokala kurser troligtvis kurser inom dataområdet,utgörs av
det kan också så, de komplement till de nationellautgöratt ettmen vara

kurserna på de vuxenanknutna. lokala kurser skulleså Mångasätt äratt
därmed kunna till de tidigare från gymnasieskolanutgöras ersättareav
särskilda yrkesinriktade kurser S.Y.-kursenna fastställdafannssom
för kommunal vuxenutbildning. falletOm så visar det på bristom-är ett
råde Skolverketi kursutbudet. i pilotprojekt granska utbu-att ettavser
det lokala kurser i några kommuner.av

återkommer Kunskapslyftskommittén med förslagI avsnitt 7.8 om
införa bland andra estetiska kommunal vuxenutbildning.iämnenatt
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vidhåller förslagKunskapslyftskommittén sina tidigare att
delkurser ochdelas iskulle kunnaallmänna attämnen upp

genomföras medförsöksverksamhet skulle kunna natur-en
ekonomiskaochsamhällsvetenskapligavetenskapliga,

baskurser.

ocksåföreslår regeringenKunskapslyftskommittén att upp-
utbudetdetgranskaåt inte baraSkolverketdrar storaatt av

återkomma medbehovoch vidgranskalokala kurser attutan
kursutbud.nationelltkompletterandeförslag till ett

försla-anmältSkolverket iarbetedetresultatetavvaktarKommittén av
slutbetänkandesittvid behov iåterkommerutvecklingsplan ochtillget

kursutbudet.avseendeförslagytterligaremed

nationellatestinstrument,Utveckling7.7.3 prov,av
omdömenochbetyg

medkontaktersinatillfällen ivid olikaharKunskapslyftskommittén
utbildningsanord-andrastudieförbund ochfolkhögskolor,kommuner,

betyg ochnationellatestinstrument,fråganpåstött om-prov,omnare
liknandeoch instrumentdiagnostiskahandlar detOftadömen. provom

ochområden,dessavalidering. Påförvägledningsarbeteti ävenmen
erfarenhe-tidigarefinnsvägledningsområdet,allt påframförgällerdet

utvecklar dessutomkapitelframgick 5på. Somfalla tillbaksattter av
ochvägledningbåde förutbildningsanordnare instrumentmånga nya

utbil-mellan mångasamarbeteetableratfinnsoch detvalidering ett
frågor.gäller dessadetningsanordnare när

beträffande Ron-tillsynsärendetbeslut iockså i sittSkolverket har
mellan frivilligaskillnadenklarlagt1998aSkolverket,neby kommun

ochanordnafrittstår kommunernadetdiagnostiska som att ur-prov
Kunskapslyftet.får förekomma ivalstest vilka inte

fåttRonnebysökande ihade dekämämnenochi "ITInför kursstarten
påResultatenslutledningstest.s.k.obligatoriskt testetgenomgå ett
ellerutbildningenidiagnostiskt instrumentanvändes inte ett somsom

enligt"är detobligatorisktEftersomurvalsinstrument. testet var
uppfattadedeltagarnarimlig bedömning attmeningSkolverkets atten

kunna delta iförförutsättning ut-resultat på attbra testetett var en
urvalbestämmelsermed deförenligtintebildningen något är omsom

särskilda satsningarstöd tillstatligtförordningen10 §i omangessom
iurvalskriteriumingår inteTestresultatvuxna.utbildningpå somav
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nämnda förordning, endast de sökandes på arbetsmarknaden ochstatus
utbildningsbakgrund.

Två andra intressanta utvecklingsområden befinner sig på diskus-
sionsstadiet. handlarDet å sidan utveckling betyg ochena om av om-
dömen för krav från studerande och andramöta och åatt avnämarenya
andra sidan ökade möjligheter i vuxenutbildningen använda sigattom

standardiserade, nationellaav prov.
det förra falletI finns bl.a. diskussion hur i betyg ochen om man

omdömen ska förmågoruppmärksamma och färdigheter socialsom
kompetens, ansvarstagande, förmåga samarbeta, lära ochatt att nytt
kommunicera. detta sammanhangI kan utvecklingsprojektnämnas ett

drivs Folkbildningsrådet och handlar folkhögskolomassom av som om
studieomdömen. ombadsHösten 1997 intresserade skolor komma inatt
med projektförslag. folkhögskolorFem korn i projektetatt engageras
och de bedrev utvecklingsarbete under arbete fall1998, i vissaett som
fortfarande fortsätter. olika delprojektenDe handlar både att ut-om
veckla jämförbarheten i folkhögskolomas omdömen, fråganatt pröva

den relativa skalan kontra kursrelaterade betyg och antaletom om
skalsteg undersöka den leder fram till studieom-samt att process som
dömena.

folkhögskolaEn undersöker exempelvis för dentestinstrument
försociala dimensionen, personlighetsmätning före och efter tidentest

folkhögskola;på skola norrnrelaterade studieomdömen ochen annan en
fler detredje skalsteg nuvarande fyra. konkretisera kriteriemaAttän

för ochstudieomdömena kunna synliggöra dem kommuni-på ett mer
cerbart viktigt för kunnaockså förstärka dialogen mellan lära-sätt är att

och kursdeltagaren och för kunna föra föröveratt ansvaretren mer av
studierna på kursdeltagaren.

andra diskussionen möjligheternaDen använda något slagsrör att
standardiserade, nationella vuxenutbildningen.i Sådanaprov prov
skulle dels kunna användas allmänt marknadsföringen,i ettmer som
erbjudande till alla innevånare kommuni sig själva föratt testa atten se
hur ligger till skala.på nationell Nationellt normerade ärman en prov
också viktiga för lärare och studerande frivilligt kunna till underatt ta
studietiden. Problemet den flexiblai vuxenutbildningen,nya mer som

utvecklas bl.a. till följd Kunskapslyftet, de nationellaär attnu av prov
utarbetas Skolverket inte tillhandahålls provbanksfonnisom av en som

lärare och studerande kan använda sig vid de tidpunkter och tillfäl-av
len och i de deltagarna i vuxenutbildningen bäst.ämnen som passar
Nationella skulle också kunna ha plats fylla den kommu-iattprov en
nala uppföljningen och kvalitetssäkringen såväl ochexternaav egna
kommunala utbildningsanordnare det gäller kurser deninomnär
grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen.
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och utvecklingennödvändigt diskussionendetKommittén attanser
slagsutvecklingutvecklingslinjutefter båda dessafortsätter nyaaver-

för grundläg-nationellatillökad tillgångomdömen ochbetyg och prov
vuxenutbildningen.kurser inomoch gymnasialagande

medenlighetSkolverket imed intresseKommittén har noterat att
1998b under årUtbildningsdepartementet,förregleringsbrevet 1999

kannationellahur utformningenska redovisa1999 m.m. an-provav
vuxenutbild-gäller förförutsättningarspecielladetill sompassas

framförhoppningarmedKunskapslyftskommittén motningen. storaser
föreslårochdetta arbeteresultatet attav

får bedrivauppdragii övrigtSkolverket ett ut-även att
ochbetvgskriteriernagällerdetvecklingsarbete attnär

ske ikunnapå bärfruktbart sättarbetetdet ett samar-
folk-minstinteutbildningsanordnareandramedbete

bildningen.

blirdestudieomdömen såochför betyg attkriteriemakonkretiseraAtt
förstärka dialogenförviktigtkommuniceraoch lätta atttydliga äratt

vuxenutbild-kommunalasåväl denkursdeltagaren iochmellan läraren
förförutsättningocksåfolkhögskoloma. attDetvid ärningen ensom

kursdeltagaren. Påpåför studiernaförakunna ansvaretöver mer av
social kom-basfárdigheterefterfrågan påökadedenvilket sätt som

ochkommuniceraläraförmåga taldeativitet, nytt,att ansvarpetens,
ocksåbehöverbetygskriteriemain ioch komma ut-dokumenterasska

redas vidare.

och hälsaidrottEstetiska7.8 ämnen,

specialarbetesamt

verksamhetestetiskochEstetiska7.8.1 ämnen

kortfattad beskriv-Kunskapslyftskommitténharavsnitt 5.2.5 gettI en
påestetiskaavseendeföreskrifter ämnengällandening m.m.av nu

gymnasial nivå.
uni-Umeåår 1997uppdrog i slutetKunskapslyftskommittén av

kon-behov ochutredapedagogiska institutionen, närmareversitet, att
kommunalgymnasial nivå ipåestetiskatillåtasekvenser ämnenattav

Rapportenredovisades januari 1999.iUppdragetvuxenutbildning. ger
historisk belysning,gränsdragningsproblematiken ibildfyllig aven
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perspektiv denna problematik och lämnar därefter för-några olika på
vuxenutbildning.slag införa estetiska i kommunalämnenattom

Sammanfattning rapportenav

vuxenutbildningsanordnare inom detgränsdragning mellan olikaDen
behandlat påpe-ämnesområdet utredarna ingetestetiska är annat-som

för-sådan avspeglar densocial konstruktion, ochkar de än somen-
Poli-då drogs.speciella tidpunktrådde vid denhållanden gränsensom

värderingarmed rådandemaktförhållanden har tillsammanstiska av
ungdomsko-spelat roll, ochkompetenserkvalifikationer ocholika en

förhål-haft betydelse. sådanaNärorganisation harlans mål och även
svårtpraktiken visat sighar det också ilanden förändras, upprätt-att

följaktli-avslöjargranskningfastlagda Enhålla de nännaregränserna.
ständigieller oomstriddavarken varit fixa utangränsernaattgen

förhandling.omvandling och
fö-sedan vilade pådecennierdrogs förändåDen ettgräns parsom

yrkesutbildning åskilja påmöjligtdet skullereställningen attatt vara
meningsfull fritid å denmed inriktning påoch bildningsidan enena

kräv-fönnågorfärdigheter ochkunskaper,Med andra ord:andra. som
kundedeannorlunda slagyrkesutövandeför ändes ettett somvar av

hänfördesestetiskafritiden.under Detill användningkomma ämnena
ansvarsområde. Yr-folkbildningensdärmed tillochtill fritidssektom

vuxenutbildning-kommunalablev denutbildning däremotkesinriktad
Även återstodklara den gränsdragningenlyckadesmanansvar. omens

inriktadesförasutbildning skullemed denproblemetändock vart som
mycketillustrerarhärmedborgerlig kompetens. Detpå allmän enen

svårligenverklighetkomplexnämligen denallmängiltig sanning, att en
entydiga kategorier.låter uppdelas isig

dessutomkomplexitetenframhåller utredarnaharvåra dagarI --
utveckla iestetiskade fömiågorökat just ämnenatt ansessomgenom
flexibilitetarbetsmarknaden. Kreativitet,efterfrågasallt högre grad av

dettill vadillustrationsamarbete kan tjänaförmåga till äroch som en
kommunikativaallmänt denställs också påkravfråga Större rentom.

bildkunskapochundervisning i dramatill denna kanförmågan, och
vikti-personlighet blivit alltuttryckaförmågan sinbidra. Vidare har att

ständigtsamhälle, ochsenmodema vipostmodema elleri vårt ärgare
harDärmedidentitetsskapandepågåendeinvolverade i process.en
ochområdet fått heltdet estetiskaverksamheter inomolika annanen

"terapiämnen".då estetiska sågstidigare,dignitet ämnenstörre än som
uppgiftvuxenutbildning sinkommunalEftersom settstaten somgenom

detangelägna,uppfattasutbildningsbehovtillgodose de äratt somsom
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kanske dags avskaffa förbudet estetiska inom den kom-att ämnenmot
munala vuxenutbildningen.

Mycket talar således för estetisk i våra dagar viktigasåatt ämnen är
de borde förekomma också kommunalinom vuxenutbildning. Deatt

allmänna kvalifikationer estetisk utbildning emellertidärsom ger en
sak. Problemet ställer sig något annorlunda istället riktarviom upp-
märksamheten de specifika yrkeskvalifikationer estetiskmot ut-som
bildning ska Arbetsmarknadsutsiktema inom det estetiska områdetge.

svårbedömda. torde dock tveksamtDet motivera ökadär attvara en
satsning estetiska utbildningarpå utifrån ökad efter-prognoser om en
frågan arbetskraft det konstnärligainom och kulturella området.av

Frågorna värdet specifika estetiska yrkeskvalifikationerrörsom av
många och allt enkla.minst entydig blir bilden enligtMerär svaren av

utredarnas uppfattning rättviseperspektiv anläggs. otvi-Det ärettom
velaktigt så utestängda från möjligheten påäratt attgrupper av vuxna

relativt enkelt och billigt skaffa grundläggande utbildningsigsättett en
det folkhögskolor-inom estetiska området. Estetiska utbildningar inom

eller privata skolors geografiskt fördelade, ochregi ojämntär settnas
de ställer därför också mycket dyrare. försvårar också för densig Det

efter ha fyllt bestämmer för försökatjugo år sig kvalificeraatt attsom
för estetisk utbildning. formellsig högre Visserligen behörighet iären

form skolmeriter normalfalleti inte något behörighetslcrav, dåav men,
istället i antagningsprov måste reella färdigheter och kun-uppvisaman

skaper inom området, återstår problemet sådan reell kompetensvar en
förvärvas.ska blir rimligtvis borde kunna vända tillSvaret sigatt man

kommunens vuxenutbildning.
Utredama har undersökt eller diskuterat vilka konse-inte närmare

kvenserna skulle bli för olika folkbildningsanordnare avskaffarom man
förbudet för estetiska vuxenutbildning.inom kommunal Efter-ämnen

vuxenutbildningsfáltet genomgår stark expansion så kommersom en
utbildningsbehovet tillräckligt för alla intressenter skaatt stort attvara
kunna det ochinom konkurrens med samarbete. Utre-ersättasamsas
dama har också ställt sig frågan skulle undanta estetiska på-om man
byggnadsutbildningar från kommunal vuxenutbildning förjust slåatt
vakt rekryteringsunderlaget för folkhögskolor med prestigeutbild-om
ningar det estetiskainom området. Utredama dock ifrånavstår så-ett
dant förslag, eftersom det väl ändå inte troligt dimensioneringenär att

den högre estetiska utbildningen kommer öka i någon nämnvärdattav
utsträckning kommunerna.i

Sammanfattningsvis utredarna flera skäl talar föratt att ut-anser
bildning det estetiskainom området bör få kommunali vuxenut-ges
bildning. vill då främst framhålla rättviseaspekten börDe innebärasom

tillgängligheten till olika slags utbildningar bör densamma föratt vara
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alla, fyllt tjugo år eller inte. Vidare utredarnaoavsett attom man menar
för och utvecklinguppdelningen i kunskaper fritid personlig å si-ena

kvalifikationer för yrkeslivet den andra sidan intedan respektive å
meningsfull; stark personlighet och sociala basfärdigheterlängre är en

tillgång också det gälleridag högre grad tidigarei än när attär än en
utredarna det tveksamthävda arbetsmarknaden.sig på Däremot anser

kulturellaarbetskraft det konstnärliga ochefterfrågan på inom om-om
perspekti-estetiska utbildningar.rådet ökad satsning på Imotiverar en

olä-lärandet det dock kanske inte någondet livslånga störreärvet av
speciellautbildning kan inomestetisk integenhet omsättas ettom en

utbild-finnas komplettera sinMöjligheter bör alltidyrkesområde. att
estetiskt inriktatide investeringar gjortsoch därvidlagning, är ettsom

också nyttiga.utbildningskapital förmodligen

Estetiska ämnen

delbetänkandeföregåendeanmälde i sittKunskapslyftskommittén
få till-estetiska böravsikt föreslå1998:51 sinSOU ämnenatt attsom

Kommitténsvuxenutbildning.kommunalgymnasial nivå inomlåtas på
överväldigande majoritetremissbehandlats. Endärefterbetänkande har

ochFolkbildningsrådetFolkbildningsförbundet,remissvaren ävenav -
blevestetiskanaturligtstudieförbund såg det ämnenflertalet attsom-

utbud.Vuxenutbildningenskommunalaockså dendel aven
dispensantal kommunerbeviljatunder år 1998harRegeringen ett

6§2 kapkommunal vuxenutbildningFörordningenförbudet ifrån om
estetiskaalternativtkaraktärsämnenestetiska äm-kurser ierbjudaatt

nen.
införadiskuterat fråganharKunskapslyftskommittén este-attom

har i sinuniversitetvuxenutbildning. Umeåkommunaltiska iämnen
föreslagit detta.till kommitténrapport

ochgymnasieskolaske. skälså bör Ettskäl talar förFlera är attatt
exakt lik-läroplan,harvuxenutbildning i övrigtkommunal gemensam

hälsa,ochkurser i idrottundantagetgymnasialt kursutbudartat -
skäl-betygskriterier Ettoch schackSpecialidrott annatetc.samma-

utveck-stödjaolikaönskemålet påcentralaegentligen det sättär att-
tordede estetiskabasfärdigheter, därsocialalingen ämnenavuxnasav

estetiskautbildning iskälfylla. tredjeuppgift Ettha viktig är attatten
områ-de estetiskalärande inomför fortsattbasi sig utgörämnen en

yrkeskunnande.för utveckladena och ettatt

föreslår regeringenKunskapslyftskommittén därför att upp-
nivåpå fä-gymnasialutbudetinskränkning idenhäver som
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vuxenutbildning 2reskrivs i Förordningen kommunalom
kap 6§ avseende estetiska ämnen.

Estetisk verksamhet

och denEstetisk verksamhet kurs 30 gymnasiepoängär ger var-en om
eller ingång till fortsattbehörighet för fortsatta studierken utgör ut-en

obligatoriskestetiskt område. däremotbildning inom något Den är en
nationellt eller Specialutfor-för alla elever påkurs kämämneskurs ett

gymnasieskolan.imat program
frågan estetiskhar också diskuteratKunskapslyftskømmittén om

vuxenutbildning. kanförekomma i kommunal Detverksamhet ska få
estetisk verksam-anförda inaturligt med Kursenargument.ovansynas

eller delvarken behörighet ikan dock ifrågasättas.het Den utgörger
människorskulle däremot kunna locka mångayrkesutbildning. Den

liknande förteckning, drejning ellervilja kurs iskulle attsom en
andra ord kunna fun-Estetisk verksamhet skulle medpå studier.pröva

studiemotiverade likavälför annorlundainkörsport somgera som en
utveckla socialafunktion arbetet medfylla ikursen skulle kunna atten

Gagnef ochexempelvis Eskilstuna,basfärdigheter. kommuner,Många
förorienteringskurserkursen helt eller delvis iSjöbo, har lagt in att--

det finnsvilket tyder påvuxenutbildningen,underlätta inträdet i att ett
införliva ocksåförbehov denna kurs. Ett annat tungt argument attav

Vuxenutbildningens utbudkommunalaverksamhet denestetisk i är
olika skolforrnema i detolikheter mellan deönskemålet undanröjaatt

samverkan mellanunderlättasnationella kursutbudet. På så sätt
vuxenutbildning, exempelvis för stude-kommunalgymnasieskola och

individuellarande på program.
gymnasieskolan ochkämämneskurs iverksamhetEstetisk är en -

och specialutforrnade Omtvingande på nationellaalltså este-program.
vuxenutbild-kommunalskulle bli kämämneskurs itisk verksamhet en

kur-önskar slutbetyg tvingas läsaalla studerandening, så skulle som
utbudkurser i detdäremot förekom mångaOm den somsom en avsen.

den omfattningskulle den kunna erbjudas ifinns gymnasial nivå, såpå
och behov.intressemotsom svarar

föreslårKunskapslyftskømmittén regeringen upphäveratt
nivåpå gymnasial föreskrivsinskränkning i utbudetden som

6§vuxenutbildning 2 kapFörordningen kommunali om
dock Kunskapslyfts-estetisk verksamhet. Detavseende är

i kommunalkommitténs uppfattning kursenbestämda att
kämämneskurs ochbetraktasvuxenutbildning inte ska som -
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fåalltså den studerande ska kunnatvingande för utattvara
slutbetyg.ett

Idrott och hälsa Specialidrott7.8.2 samt

Ämnet ochkurser, kurs och Idrottidrott och hälsa består två A B.av
alla ele-kämämneskurs och alltså obligatorisk förhälsa, kurs A, är en

delsgymnasieskolan. Målet for kursernanationella ipå ärprogramver
skilda fysiska aktivitetereleverna möjlighet prövaattatt an-somge

dem förut-erfarenheter och intressen, delsknyter till deras att geegna
reflektera och analyserasjälvständigt kunnasättningar vägaröveratt

såväl individuelltoch välbefinnandemetoder för nå hälsaoch ettatt ur
samhällsperspektiv.vidareettsom

eller kurs kommu-erbjuda sig kurs B iinte möjligt ADet är att vare
nal vuxenutbildning.

också kurser, kurs ochSpecialidrott finns två A B. KursernaI ämnet
så förutsätt-kunskap och färdighet i specialidrotten,ska eleven attge

grundläggande kun-samtidigtför idrottskarriär ochningar skapas geen
ledarskapets betydelse i samhället.skap det ideellaom

kom-kurs eller iheller möjligt erbjuda sig A BinteDet attär vare
munal vuxenutbildning.

Vetlandakommunerunder medgivit tvåhar år 1998Regeringen
kommunalföreskrifter FörordningenMunkedal ioch att trots om

gymnasialafå kurserförsök anordna inom sinvuxenutbildning på Vux-
Vid Kunskapslyftskommitténsidrott och hälsa.enutbildning i ämnet

kommunensuttrycktes också önskemål inombesök i Borås attom
fysisk verksamhet.erbjuda blandvuxenutbildning kunna annat

fall förut-kurs och B i vissaidrott och hälsa AiBetyg ärämnet en
idrottslärarutbildning påexempelvis förför fortsatta studier,sättning

dock marginellt och kunnaldrottshögskolan. behov tordeDetta vara
Viktigare i sågymnasieskolan.klaras handledning och prövning ivia är

få ökade kunskaperbehov delsfall studerandes attäven omavvuxna
önskarhälsa, dels för dem såhur på bra sköter sinsättett somman --

estetiskförfysisk Verksamhet. Påfå viss sättutövaatt samma som
införliva också dessa kurser iförverksamhet är attett tungt argument

undanröja olikhe-Vuxenutbildningens utbud viljanden kommunala att
det nationella kursutbudet. möj-olika skolforrnerna i Attmellan deter

vuxenutbildningenoch hälsa den kommunalaliggöra idrott iäven un-
gymnasieskola och kommunalsamverkan mellanderlättar också

individuellaexempelvis för studerande påvuxenutbildning, program.
exempel-behörighetskrav för studierspecialidrott inteiBetyg utgör

kommunalakanske heller denldrottshögskolan. intepå Detvis är
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Vuxenutbildningens huvuduppgift människor möjlighetatt att ut-ge
veckla idrottskarriär väsentligare kan grundläggandeatten men vara ge
kunskap för utveckla ideellt ledarskapet.att ett

föreslårKunskapslyftskommittén regeringen upphäveratt
påden nivåinskränkning i utbudet gymnasial föreskrivssom

i Förordningen kommunal vuxenutbildning 2 kap 6§om
avseende idrott och hälsa. Det dock Kunskapslyftskom-är
mitténs bestämda uppfattning idrott och hälsa, kurs iAatt
kommunal vuxenutbildning inte ska betraktas kärnäm-som

alltsåneskurs och tvingande för den studerandeattvara-
fåska kunna slutbetyg.ut ett

föreslår ocksåKunskapslyftskommittén regeringenatt upp-
påhäver den inskränkning nivåi utbudet gymnasial fö-som

reskrivs Förordningeni kommunal vuxenutbildning 2om
kap 6§ avseende specialidrott. Detta motiverar kommittén
med vikten stimulera ideellt ledarskap barn-i ochattav ung-
domsarbetet inom idrottsrörelsen.

7.8.3 specialarbete

Specialarbetet i gymnasieskolan omfattar 20 gymnasiepoäng. skaDet
enligt gymnasieförordningen 5 kap 21 § eleven tillfälle fördjupaattge
sig inom något kunskapsområde ingår i elevens studieväg och attsom

arbetasig på undersökande Vid betygssättningenträna att ett sätt. ettav
specialarbete ska läraren beakta elevens förmåga själv planera,att ge-
nomföra och redovisa undersökande uppgift.en

Specialarbetet förekommer inte kommunali vuxenutbildning.
Många vuxenstuderande förbereder emellertid försig högskolestudier,
där självständigt arbete nödvändigt. Vuxna dock vanligenär anses re-
dan arbets-i och samhällslivet ha lärt sig själva planera, genomföraatt
och redovisa undersökande uppgifter olika slag.av

Kunskapslyftskommittén kan såväl för- nackdelar med attse som
införa Specialarbetet i vuxenutbildningen, föravgörande kommit-men
téns ställningstagande dock det principbeslut riksdagen nyligenär som
fattat införa projektarbete i gymnasieskolan. Beslutetatt ett nyttom
träder kraft tidigasti juli år för elever efter1 2000 detta datum på-som
börjar studier i gymnasieskolan.

återkommerKunskapslyftskommittén därför i sitt slutbetän-
kande område.med sina förslag inom detta
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utformning med avseende påSlutbetygets7.8.4

föreslagna förändringar

få slutbetyg deEnligt gymnasieförordningen 7 kap 8§ ska elever när
nationellt eller Specialutformathar gått igenom ettatt programprogram

ochalla kurser ingår elevens studieväg påoch har fått betyg på isom
elever på estetiskaspecialarbete. För programmet samt naturveten-

innebär det läst kursvo-skaps- och samhällsvetenskapsprogrammen en
gymnasiepoäng, på övriga 2 370lym minst 2 l50 programom

kommunal vuxenutbildning harlästa volymen förgymnasiepoäng. Den
och samhällsvetenskaps-volymen för naturvetenskaps-jämförts med

programmen.
och specialut-på nationellagymnasieelevs studievägI programen

kärnämneskurser omfattande 680 gymnasiepo-formade ingårprogram
fria val skolans lokala tilläggelevensKaraktärsämnen, samtäng. om-

naturvetenskaps- och samhällsve-estetiskafattar för programmet samt
Därtill specialar-kommer450 gymnasiepoäng.tenskapsprogrammen l

gymnasiepoäng.bete 20om
10§ harkommunal vuxenutbildning 4 kapförordningenEnligt om

slutförtgymnasial vuxenutbildning hartill slutbetyg frånden rätt som

kärnämneskurser ochsamtliga
tillenligt kursplanerna uppgåroch delkurserandra kurser som

gymnasiepoäng.sammanlagt minst l 400

endastvuxenutbildning omfattar 570kommunalKärnämneskursema i
gymnasieskolaneftersom två kärnämneskurser igymnasiepoäng, es--

fåroch hälsa, 80 Gp inteGp idrott Atetisk verksamhet 30 samt -
specialarbete fårhellerkommunal vuxenutbildning.förekomma i

förekomma.
kan alltså erhållaskommunal vuxenutbildningSlutbetyg från när

kärnämneskurserdels samtliga 570den studerande slutfört gymna-om
gymnasiepo-och delkurser minst 1 400dels andra kursersiepoäng, om

totalt gymnasiepoäng.l 970äng,
lägrekommunal vuxenutbildningslutbetygför i ärPoängsumman

be-vilket blandgymnasieskolan,motsvarande slutbetyg från annatän
kärnämneskurser.har färre Närkommunal vuxenutbildningpå attror

bort iföreslår inskränkningarnaKunskapslyftskommittén tasattnu
estetiskvuxenutbildning avseendeför kommunalföreskriftergällande

för slut-volymenhälsa uppstår fråganidrott ochverksamhet samt om
gymnasiepoängen.med de aktuellaska utökasbetyget

för slutbetygutöka gymnasievolymenrimligtfår välDet attanses
estetisk verksamhetkurservuxenutbildning ifrån kommunal om
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och/eller idrott och hälsa införs i kommunal vuxenutbildning kär-som
nämneskurser det vill tvingande för de studerande. Kun-säga vore-
skapslyftskommittén avråder från sådan lösning.en

Riksdagen har nyligen behandlat propositionen Gymnasieskola i ut-
veckling kvalitet och likvärdighet prop 1997/98: 169. Besluten- som-
bland innebär förändringar i volymberäkningen och principbeslutannat

införande studentexamen kommer huvudsaki träda i kraft 1attom av -
juli år 2000.

föreslårKunskapslyftskommittén nuvarande vølymkravatt
påför slutbetyg gymnasial utbildning i kommunal vuxenut-

bibehålls.bildning En förutsättning för detta ställningsta-
gande kurserna idrott och hälsa estetiskär A verk-att samt
samhet inte blir rubricerade kärnämneskurser utansom som
fritt valda kurser i den kommunala vuxenutbildningen.

Kunskapslyftskommittén har för avsikt i sitt slutbetän-att
återkomma områdenkande med sina förslag inom aktu-som

aliserats riksdagens beslut i anledning propositio-genom av
Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet.nen -

7.9 Individuella studieplaner,
handlingsplaner och åtgärdsprogram

Vägledningen kommunerna har ökat kraftigt omfattning.i i Samverkan
med den uppsökande verksamheten fungerar i huvudsak bra. Alla pre-
sumtiva deltagare önskar individuell vägledning får vanligtvissom
också detta inte alltid omedelbart. däremot flertaletDet iän ärom-
kommuner tveksamt vägledningssamtalen följs ochom upp om vuxna

redan fårhar börjat studera möjlighet till fortsatta samtal.som
Vägledningen olika förlång tid olika indivi-är taren process som

der. dennaDet i individens möjligheter och begräns-är process som
ningar kan kartläggas och perspektiven vidgas. också vägled-Det iär
ningen de individuella begränsningarna i form bundenhet tillsom av

ovilja öka hushållets lånebörda tydliggörs liksom möjlighe-ort, att etc.
formi otraditionella studieupplägg, flexibla studier kanter av m.m.

lyftas fram. där överenskommelserDet träffas och bekräftas deniär
individuella studieplanen.
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studieplanIndividuell7.9.1

ochVuxenutbildningdelbetänkandeKunskapslyftskommitténsI senaste
året medunder första Kun-inför ochlivslångt lärande Situationen-

kommittén:l konstaterarskapslyftet SOU 1998:5

indivi-tillstuderande bör haKommittén varje rättatt enanser
med dessaArbetetdithörande vägledning.medstudieplanduell

stödet tillstatligadetvid tilldelningenfrågor kan premieras av
uppdragSkolverket i sinSamtidigt kan iKunskapslyftet. att

detfrågor. Ombevaka dessasärskiltoch tillsynuppföljning
detutredningsarbetet motiveratutvecklings- och visarfortsatta

fickindividernakunna tänkadärutöver sigskulle att enman
till vägledning.garanterad rätt

skol-frivilligaför deenligt läroplanenstudieplan skaindividuellEn
studerande:förriktlinjer finnas varjeochLpf målformerna 94,

därvid,och harskolans resultat inomförharRektor ansvar
dialogelevför isärskilt varjegivna attett ansvarramar,

denreviderarstudieplan ochindividuellskolanmed gör upp en
under utbildningen.tillfällenvid olika

definierats.harstudieplanen inteindividuelladenproblemEtt är att
gymnasieför-också.det Ihelst- ochhurdärförkan görDen ut somse

individu-följande: Denenligtdefinieratsden däremotharordningen
fullstän-följeruppgift eleveninnehållaska bl.a.studieplanenella om

gjort.elevende valocheller reduceratdigt, utökat somomprogram
uppräk-mekaniskhandlarsyfte,saknarbeskrivningenDen ommer

menings-hurledningheller någonoch intening/registrering enomger
skafull studieplan ut.se

betänkande SOUsitthar iKunskapslyftskommittén senaste
femivägledningen1998:51 beskrivit steg:

målformuleravidgaproblemet-formulera attattatt vyerna -
studieplan/handlings-individuelldelmåloch upprättaatt en-

följautvärdera ochplan att upp.-

beskrivninginnehållaalltsåskastudieplanenindividuellaDen aven
kunnaskaStudieplanendit.studiermål med sinaindividens vägensamt

Även studerandebehöva det.enskilde sigrevideras, dennär enanser
medsamrådabehövastudera kanskahan/honvadsig vetaansersom
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studievägledare, planering och eventuellt revidera plane-över sinen se
beroendering exempelvis studieresultat och/eller ekonomi.av

För studerande med individuell handlingsplan från arbetsför-en
medlingen kan den individuella studieplanen begränsas till omfattaatt
konkreta studiemål, uppläggning studerandeFör övriga börm.m. en
individuell studieplan också innehålla övergripande mål yrkesplaner
etc., utbildningsmål, konkreta studiemål, uppläggning studier, tids-av
plan etc.

Nuläge

framgåttSom tidigare i detta betänkande avsnitt 5.2.3 så saknar
många studerande kommunali vuxenutbildning individuell studie-en
plan. denI mån de har sådana så innehåller de ofta bara redovisningen

de kurser ska läsas den studiestödspoäng dessasamtav som genererar.
Skolverket i Utvecklingsplan"sin Skolverket, l998m attanger

samla och sprida erfarenheter orienteringskurser ochattman avser av
flexibla ingångar till studier förutom individuella studieplaner. Skol-av
verket vidare i samarbete med kommunerna utveckla ochattavser
sprida goda exempel på individuella studieplaner.

sin tillsyn KunskapslyftetI i Linköping och Ystad Skolverket,av
1998j; l998k påpekar Skolverket kommunerna har föratt attansvar
reella, individuella studieplaner för alla studerande inomupprättas
Kunskapslyftet och studievägledning i tillräcklig omfattning.att ges
Studievägledningen behövs för undvika felvalavhopp, och deatt att
studerande får längre studietid nödvändigt.änen

Skolverket ska enligheti med regleringsbrevet för 1999
Utbildningsdepartementet, 1998b under år redovisa vilka åtgär-1999
der vidtagits för finna former för uppsökande verksamhetattsom nya
och studie- och yrkesvägledning.

Slutsatser och förslag

många deltagare kommunalFör i vuxenutbildning och Kunskapslyfteti
saknas individuella studieplaner för andra studerande de synnerli-är-

kortfattade. Kunskapslyftskommittén har tidigare SOU 1998:51gen
uttalat studerandevarje bör ha till individuell studieplan medrättatt en
dithörande vägledning. särskilt viktigt för specielltDetta är utsatta

exempelvis funktionshindrade.grupper,
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föreslår skyl-Kunskapslyftskommittén kommunernasattnu
studieplaner förtydligasdighet upprättaatt att rege-genom

för-Förordningen kommunal vuxenutbildning-ringen i om
mål riktlinjerskrivningar i läroplanens ochnuvarandeutom

innehålla.studieplan bör Ivad individuell minstanger en-
kommitténs uppfattningindividuell studieplan bör enligten

områden behandlas:följande

Mål med studiernao
delmål gångMål och under studiernas0

studieuppläggning.Individuellv

vägledare,förtydligandet stöd och stimulans åtSyftet med är att ge
individuellaarbetet med deoch Skolverket irektorer, kommuner

studieplanema.
5.3.saknas på folkhögskoloma se avsnittIndividuella studieplaner

dock såvittutvecklingssamtal. dessa Kun-genomförs IIstället ges
vägledningsin-vanligtvis inte någonskapslyftskommittén kan bedöma

gäller del-efter avslutade studier.för enskildes val Dettaden ävensats
Kunskapslyftet folkhögskolor.påitagare

föreslår deltagare iKunskapslyftskommittén därför ävenatt
tillska motsvarandefolkhögskolor rättKunskapslyftet vid ges

studieplan.individuell

individuell handlingsplanochIndividuell studieplan

ochVuxenutbildningdelbetänkandeKunskapslyftskommitténsI senaste
året medunder första Kun-inför ochlivslångt lärande Situationen-

uppfattning:kommittén sinl framläggerskapslyftet SOU 1998:5

påArbetsmarknadsstyrelsenvidareKommittén mot-attanser
arbetsjbrmed-tillsynuppföljning ochsvarande i sinsätt av

handlingsplaner.på individuellafokusera kravetbörlingarna
studie- ochindividuellautveckla demedArbetet att

samordnas.måstehandlingsplanerna

betydelsenframhållitKunskapslyftskommitténharavsnitt 5.2.3 attI av
dendenexisterarindividuella handlingsplanensåväl den utgörattsom

kom-ska bygga. Somindividuella studieplanendengrund vilkenpå
ofta fallet.så intemittén framhåller är
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Skolverket har i sin "Utvecklingsplan" Skolverket, 1998m angett
stödja samverkan mellan myndigheter och vägledare iatt attman avser

kommuner och på arbetsförmedlingar, syfte få till ståndi att en sam-
ordning mellan individuella studieplaner och individuella handlingspla-

ner.
Arbetsmarknadsstyrelsen ska enlighet med regleringsbrevet föri

Arbetsmarknadsdepartementet,1999 1998 under år 1999 17senast
redovisa utvecklingen uppdrag beträffande individuellaaugusti av

handlingsplaner.
kravKunskapslyftskommittén regeringen måste ställa påattanser

fram individuella handlingsplaner förarbetsmarknadsverket sö-att ta
Änarbetsförmedlingen stöd slag. vik-kande hos behöver någotsom av

handlings-kanske ändock kopplingen mellan studieplan ochtigare är
plan.

föreslårKunskapslyftskommittén därför regeringen i För-att
föreskriverkommunal vuxenutbildningordningen omom

samråd kommunalastudie- och yrkesvägledarna i denmellan
ochvuxenutbildningen och arbetsförmedlingens vägledare att

studieplanen ska förtydligandeden individuella ett avvara
målskrivningar däravseende utbildninghandlingsplanens -

sådan finns.

Åtgärdsprogram7.9.2

Åtgärdsprogram utbildningssammanhang endastbegrepp finns isom
sameskolaskolformer särskola,och motsvarandeför grundskola -

skolformer föreskrivs Skollagen SFSdessa ispecialskola. För
föl-Grundskoleförordningen SFS 1994:1194respektive1985:1100

jande:

har svårigheter skolar-stöd skall till eleverSärskilt iges som
betet. SL kap 1§4

åt-särskilda stödåtgärder, skallelev behöverOm etten
utarbe-berörd skolpersonal. Vidgärdsprogram utarbetas av

skolpersonalen samråda med elevenbörtandet programmetav
vårdnadshavare. GrF kap 1§och elevens 5

sådant åt-skall fall resulteraUtvecklingssamtal ii vissa ett
kap 2§kap 1§. GrF 7gärdsprogram 5isom avses
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alltsåsärskilda stödåtgärder skabehövergrundskolanelev iFör somen
samråd med elevenberörd personal iutarbetasåtgärdsprogramett av

elevens föräldrar.och
före-FUNKISelever skolanfunktionshindrade iUtredningen om

skolanelever-funktionshindradeslutbetänkande iUNKISslår sitt Fi
skolfor-för allaska gällaåtgärdsprogramkravet påSOU 1998:66 att

skolor.motsvarande fristående Enoch ungdomför barn samt pro-mer
förväntasnämnda utredningförslagen frånanledningposition i un-av

der våren 1999.
för-samtidigasyfte läggaochovanstående ianledningMed attav

stöd avvaktarsärskilt Kun-med behovstuderanderörandeslag av
förslag åt-slutbetänkande medtill sittskapslyftskommittén om

vuxenutbildning.kommunalgärdsprogram i

Validering10

Bakgrund7.10.1

och livs-VuxenutbildningdelbetänkandeKunskapslyftskommitténsI
Kunskaps-året medförstainför och underlärandelångt Situationen-

följandevalidering påkommitténdefinierar sätt:lSOU1998:5lyftet

delskompetens,identifiera reellinnebär delsvalideraAtt att
kanbeskrivningenpå sådantdenbeskrivakunna sätt attettatt

utbildningsanord-branscher ochavnämarnaaccepteras av -
etc.högskolorvuxenutbildning,kommunalnare

kapitel 13arbete itill fortsattoch förslagReflexioneravslutandesinaI
följ ande:kommitténdelbetänkande konstaterarnämnda

Även utveckling kommunerna.valideringsområdet sker ipå en
bördock övervägaKunskapslyftskommittén att ommananser

nationella in-snabbaskunde vissainte genomuppprocessen
ordnaexempelsamlingar,tillhandahållaattsatser, ex. genom

möjlig-tidsperspektiv börlängreerfarenhetsutbyten I ettetc.
rik-dåmotsvarande inteutveckla instrument,heterna att men

utbildningenformelladen ävenenbart mottade utanmot ar-
självklartdetsammanhangetdet inteutredas.betslivet, I är att

Även kanandravalideringen.stå förskaskolanenbart organ
länder.falletidagredan vissaaktuella vilket ibli är
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utvecklingsmöjligheterDe aktuella kannärmast sorterassom synes
inom två huvudlinj er

Fortsatt utveckling arbetet med validering inom skolans värld.av
detta områdeInom kan värdering olikanämnas gemensam av

vuxenutbildares kurser, fristående vuxenutbildningsenheter etc.
Validering arbetsmarknadens krav. Särskilda exempel-mot organ -
vis knutna till branscherna vilka självständigt validerar reell kom--

formi prövningar olika slag skulle kunna bli aktuella.petens av av
Finland kan där exempel.nämnas ettsom

10.2 utvecklingFortsatt arbetet med valideringav
inom skolans värld

validering har definieratsBegreppet och möjlighetervissa inom i första
hand den kommunala vuxenutbildningen kan beskrivas på följ ande sätt:

Placering på nivå. Oavsett tidigare betyg placeras den studerande på0
den nivå han/hon bedöms kunna fullfölja. harAnna, avbru-som en

grundskolutbildning, har arbetat Englandpair i antalten ettsom au
år och på så vis lärt sig engelska. hon fullföljtTrots inte sinatt ut-
bildning grundskolani kan hon kanske ändå börja studera kursen
engelska på gymnasienivå.B
Placering kurs. Johan har avslutad grundskola bakomi sig och0 en
har sedan arbetei sitt gjort mycket beräkningar olika slag.rätt av
Matematik han dessutom road i skolan. bedömsHanrättvar av
kunna direkt denin i avslutande delen kursen Matematik påAav
gymnasienivå.

allmänna har skaffatPrövning Peter, sig reella kun-i ämnen.0 som
skaper i allmänt biologi kan genomgå prövning elleriämneett en
flera kurser detta föri betyg. Vad däremotämne att nästansom
aldrig genomförts är
Prövning i yrkesämne/kurs yrkesämne.i Karin, arbetat0 som som
kock i tjugo år, vill utbilda till yrkeslärare.sig måste då skaffaHon
sig gymnasieutbildning och planerar tillsammans med sin vägle-en
dare sina gymnasiala studier. kunskaperHennes inom restau-
rangområdet blir då intressanta i utbildningsperspektiv. Honäven ett
får under veckors tid de olikai yrkesämnena påett prövapar gym-
nasieskolans restaurangutbildning och halverar på så vis sin studie-
tid.
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Kunskapslyftskommitténs tankar kring validering och projektet Kun-
skapslyftets möjligheter till statsbidrag för sådana har deprövningar
sista åren resulterat i inte bara kunskaper i allmännaatt ämnen utan
framför allt yrkesfardigheter validerats i betydande omfattning.

Betygsjämförelser

har gått kurs får,Den ha gåttinte igenom ige-utan attsom en
enligt 15 rektorn betyget Godkänd påprövningnom av ges

kursen, om

det betyg, eller liknande framgår han eller honintyg attav
studier vid folkhögskola, studier utlandet eller påigenom an-

förvärvat sådana kunskaper behövs för betygetsättnat som
Godkänd på kursen, och

kommunen eller landstinget anordnar kursen.
KomvuxF kap4 l5a§

det följande redovisas sådan validering andra utbildningsanord-I av
kurser under förutsättningar möjliggjortsvissanares som genom ovan

citerade tillägg hösten i förordningen kommunal vuxenutbild-1998 om
bildning

betyg i vanlig mening enskildaFolkhögskolan inte i0 ger
Istället kan studerande efter allmän kursämnen. omen

två år få studieomdöme med sammanfattandeminst ett en
den studerandes förmåga bedriva studier.bedömning attav

antal studerande vid den kommunala vuxenutbildningenEtt
folkhögskolestudier vill kanske komp-har bakom sig. De

lettera tidigare studier. bland andra sådana stude-sina För
medgivit rektor efter bedöm-rande har regeringen att egen

folkhögskolans omdöme till Godkändning betygetöversätta
G för relevanta kurser i aktuella ämnen.

till rektor vid varje tillfälle be-Studier i utlandet är att0 upp
relatera till relevanta kursplaner för utbildningdöma och i

kommunal vuxenutbildning.
På tillgivetvis alltid svårbedömt. Så kansätt ärannat ex-o
empel kanske den grundläggande yrkesutbildning som

genomför den utbildning iAmuGruppen motsvara
vilka gymnasieskola och kommunalyrkesämnen, iges

vuxenutbildning. På utbildningar intygAmuGruppens ges
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saknarpå godkända yrkeskunskaper betyg. intygDessa-
meritvärde exempelvis högskolan. På sättgentemot samma

gäller för folkhögskolor kan rektor bedöma be-omsom nu
relevanta kurser aktuellaGodkänd G kan på isättastyget

bedömasdock självklart måsteinteDettaämnen. är utan
utbildningarfall till fall. kan också finnasfrån Det genom-

reell yrkes-andra utbildningsanordnare ellerförda hos -
för vilkaexempelvis Vidimerad arbetsgivarekompetens av

degodkända resultat skulle kunnadetta Validerasätt att ge
Godkänd Gutökade möjligheter få betygetstuderande att

vuxenutbildningen.studier den kommunalavid gymnasiala i
enskiltslå fast detta i varjedock viktigtDet avgörsär att att

Vuxenutbildning.rektor vid kommunalfall av

kom-arbete på Validera reellläggerMånga kommuner ett stort attner
skillnad föregående årbehörighet. Tilltill formell ärmotpetens nu

uppgift antal kommuneryrkeskompetensockså validering ettsomenav
Kunskapslyfts-med valideringtill Problemettagit sig. är som-

Allautsträckning praktiskt.-ikommittén redan visat i avsnitt 5.2.4 stor
utbildningsanordnaren ochför såväl individen,föredelamainser sam-

Önskemål framförtsexempel validering har ikonkreta påhället. om
angelägenkommittén. tordesammanhang till Dettamånga vara en

för Skolverket.uppgift
Skolverket, 1998m"Utvecklingsplan"också i sinSkolverket anger

validering,svenska erfarenheterkartlägga göraattatt enavman avser
sammanställavalidering ochinternationella erfarenheterstudie avav

och metoder för validering.sprida modelleroch

betygRätten sättaatt

endastvuxenutbildning tillkommerkommunalbetyg iRätten sättaatt
slutbetygutfärdaanställda skolformen.inom Rättenlärare attärsom

vid kommunalendast rektorbetygsdokument tillkommersamlatoch
vuxenutbildning.

lärare ochvuxenutbildningenden kommunalaTill skillnad mot ges
gymnasieskolor fristående gymnasie-kommunalarektorer såväli som

betygsdokument.respektive utfärda Ibetygskolor rättighet sättaatt
tillåtna.vuxenutbildningsenheter intefriståendevuxenutbildningen är
andraexempelvis Folkuniversitetet,studieförbund,Såväl ut-som

under Kunskaps-speciellt tydligtvilket blivitbildningsanordnare har -
tillbehörighet hög-kunna betyglyftet intresse sättaatt som gerav-

eftersom den kommu-dock möjligt,inteskola och universitet. Detta är
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grundskolan och gymnasie-till skillnadvuxenutbildningennala mot-
Studerandevuxenutbildningsenheter.friståendeskolan tillåterinte-

de kom-vidgenomgå prövningutbildningsanordnare måstehos andra
få betyg.komvuxenhetema förmunala att

studier god-få sinaför studerandemöjliggöraEtt attsätt att vuxna
för såvälmöjlighetenskullekända och betygsatta öppnaattvara genom

underställasutbildningsanordnareandrastudieförbund för attsom
fåförutsättningarunder vissaoch medgesSkolverkets tillsyn rätten att

stridaoch kunnabåde komplicerattorde dockbetyg. Dettasätta vara
folk-frivilligadet fria ochgrundstenarfolkbildningensmot omen av

bildningsarbetet
förmöjliggöratilltaladeoch attEtt sätt attannat vuxnamer --

skulle kunnastudiecirklar betygsattaexempelvissina studier i vara ge-
skaHuruvida dessavuxenutbildningar.friståendetillåtaatt varanom

skullesådana enheterTillvirtuella kan diskuteras.och/ellerfysiska
elevkoope-exempelvisutbildningsanordnare,och andrastudieförbund

utbild-hänföra sådanagodkännande kunnavederbörligtefterrativ --
få betyg-möjlighetdeltagarnaönskarningar/cirklar, där de att menge

pedago-anordnarensutbildningarna/cirklama eftergenomföraändå
frågandiskuteratavsnitt 7.6Kunskapslyftskommittén har iideal.giska

vuxenutbildningsenheter.friståendeom

lärandelivslångtHögskolepoäng i

få hög-högskolor kanelleruniversitetvidstuderande inskrivnaEndast
grundläggande be-studerande hardenförutsätterskolepoäng. Detta att

fullständigtgymnasiala studier-avslutadevillhörighet, det säga av-
villko-uppfylleralternativtmotsvarandeeller slutbetyggångsbetyg -

kunskaper iarbetslivserfarenhetålder, fyra årsårs samt25ren om
nationellagymnasieskolansengelskasvenska och motsvarar pro-som

utländskjämförbareller har25:4 examen.engram
allahögskolenivå kanpåUtbildningsradionsexempelvisI program

deEndaststudierna.fullföljagodkända resultatmedochstudera som
falloch i vissabehörighetgrundläggandebehörighetskravenuppfyller

Sammafå högskolepoäng.kan dockhögskolanbehörighet vidsärskilt
ochstuderakan alltsåuppdragsutbildning. Manvidgällerförhållande

ändå intebehörighetformellbristandegrundpåbra resultatnå avmen
fortbild-företagensinnebärlärandetdet livslångafå högskolepoäng. I

exempelsådanthögskolenivå. Ett utgörstudier påiblandningsinsatser
korn-exempelsådanaoch flerbankpersonal. Flerförfortbildningviss

högskolepoäng.dock inte istudier värderasaktualiseras. Dessaattmer
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Samma problemställningar gäller exempelvis också vid Banverkets
utbildningar, militära utbildningar lägrepå nivåer Militär utbild-etc.
ning på högre nivåer i militära högskolor, vilka dock inte heller deges
har Högskoleverket utfärdad examinationsrätt.av

finnsDet också anledning för kommittén med intresse följa detatt
arbete bedrivs vid Malmö och Södertörns högskolor det gällernärsom

inom högskoleområdet på invandrares kompetens.att ta vara
denI kommunala vuxenutbildningen finns formellainte några behö-

righetsregler den studerande in han/hon bedöms ha möjlighettas om-
fullfölja kursen. Borde inte motsvarande förhållande också gällaatt

utbildningar i det livslånga lärandet på universitets- och högskolenivå

7.10.3 Validering arbetsmarknadens kravmot

kan diskuterasDet lärande enbart bör beskrivas betyg fråniom vuxnas
kommunal vuxenutbildning och/eller i högskolepoäng. det livslångaI
lärandet och på geografiskt allt vidare arbetsmarknad kanske värde-en
ring reell kompetens också bör utifrån arbetsmarknadens vill-görasav
kor. Vissa länder har därför värderingorganiserat reell kompetensav
via särskilda valideringsinstitut. exempel- FinlandEtt beskrevs kort--
fattat i Kunskapslyftskommitténs föregående delbetänkande SOU
1998:5

Utredningen för värdering utländsk yrkesutbildning på gymnasialav
ochnivå utländska arbetslivserfarenheter U 1998:02 har i sitt slutbe-

tänkande Validering utländsk yrkeskompetens SOU 1998:165av- -
föreslagit dels centralt valideringsorgan, dels regionala inomett organ
respektive läns regionala kompetensråd. Utanför direktiv föreslårsina
utredaren kompetensprov för validering ska kunna genomgås allaatt av

så önskar.vuxna som
finnsDet all anledning gå vidare med arbetet kring dennaatt typ av

validering och diskutera omfattningen. tillvarata denAtt inte reellaatt
kompetens finns samhällets synvinkel form kapitalför-ärsom ur en av

arbetsmarknadenstöring. Inom skulle validering kunna synliggöra
dolda kompetenser och på så skapa ytterligare flexibilitet, möj-sätt ge
ligheter till och kvalificera för inträde till andra yrken elleravancemang
andra nivåer yrke. individensi Ur perspektiv det dessutomär ettsamma
underkännande den kunskap han/hon faktiskt har, vilket fortsattavidav
studier ofta leder till onödiga studieskulder och förlängd studietid och
till svårigheter komma arbetsmarknadenin i eller komma in påatt att

nivå. leder inte heller till ökat självförtroende.Deträtt
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7.10.4 Reflexioner och förslag

Om det betyg, intyg eller liknande framgår studerandeattav en genom
studier folkhögskolavid förvärvat sådana kunskaper behövs försom
betyget Godkänd på eller flera kurser i gymnasial vuxenutbildningen
kan rektor under förutsättningarvissa betyget Godkänd G påsätta
aktuell kurs. kanDet då givetvis diskuteras varför inte rektor skulle

fåkunna utnyttja samtliga betygsteg.
folkhögskolan kommer deltagareI och lärare tillsammans överens

innehållet kursi inom synnerligen vida kursEn i ämnetom en ramar.-
historia skulle kunna omfatta allt från antiken till postindustriell tid,

den skulle också kunna och fördjupas den endastin såsnävas attmen
omfattar antiken eller modern tid. kursEn i gymnasial utbildning inom
kommunal vuxenutbildning ska innefatta hela ochkursen kursdeltaga-

ska för erhålla betyget Godkänd också nå till kraven förattren upp
detta betyg inom samtliga avsnitt. synnerligen goda kunskaperInte ens
inom del kursen kan egentligen kompensera icke godkända kun-en av
skaper del kursen. bakgrundinom ovanståendeMoten annan av av

Kunskapslyftskommittén för närvarande för-inte lägga någraattavser
slag till förändringar denna fråga.i

Kunskapslyftskommittén har för för lägganärvarande inte avsikt att
förslag högskoleområdet, principielltinom kommittén vill ändåmen
hävda uppfattning det uppvisade kunskaper skasin måsteatt vara som
räknas vid tilldelande högskolepoäng frågan deninteäven av om- -

deltagarensgodkände behörighet.
Kunskapslyftskommittén delar i huvudsak de förslag Utred-som

ningen för värdering utländsk yrkesutbildning på gymnasial nivåav
och utländska arbetslivserfarenheter U 1998:02 har i sittpresenterat
slutbetänkande.

föreslårKunskapslyftskommittén försöksverksamhetatt en
på påföreslaget den reellainrättas med syftet sättatt ta vara

mångahos Försöksverk-kompetens finns människor.som
samheten byggas erfa-kan sedan successivt allt eftersomut,

ocksåKunskapslyftskommitténrenheterna medger. vill un-
sådanderstryka vikten försöksverksamhet samord-attav en

med den validering redan genomförs i den kom-nas som nu
munala vuxenutbildningen.
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Utbildning för Vuxenutbildningens7.11

personal

Nulägesbeskrivning7.1 1.1

Kunskapslyfts-delbetänkande SOU 1998:51 underströkI sitt senaste
lärareutbildningen för blivande inomkommittén vikten vuxenut-attav

utvecklas.bildningens område

kompetensutveckling förutbildning ochdet gällerNär
Kunskapslyftskommittén inledningsvisvuxenutbildare vill un-

för blivande lärareutbildningderstryka behovet inomattav
tillförs kunskapområde utvecklas, så deVuxenutbildningens att

behöveroch arbetsformer.vuxenpedagogiska arbetssätt Deom
-jämförtannorlunda livssituationkunskapockså om vuxnas

inlärningsstilarbehov andramed samt avom vuxnasungas -
särskild utbild-leda tilldetta sedan skaungdomars. Omän en

medutbildningsmodulereller enbartför vuxenlärarening
frivilligaför deinnehåll utbildning lärareovannämnda ii en

Kunskapslyftskommittén tillöverlåter Lärarut-skolformerna
bedöma.1997:07bildningskommittén U att

betänkande haravlämnade sittKunskapslyftskommitténSedan senaste
händelser inträffat.olika

tilläggsdirektiv dir.fåttLUK 97 harLärarutbildningskommittén
behovet ochocksåkommitténEnligt dessa bör1998:47. över avse
Utgångspunktenför skolledare.högskoleutbildningtilllämna förslag en

skaoch denhögskolepoängomfatta 40utbildningen bör attär att vara
förskollä-utbildning lärare,pedagogiskför sökande medöppen somen

ska redovisaförlängdes ochUtredningenfritidspedagog.eller nurare
uppdragSkolverket iSamtidigtarbete maj 1999.sitt l attsenast gavs

kompe-speciell satsning påföroch 1999för åren 1998 enansvara
och andra skolledare.för rektorertensutveckling

Lärarförbun-och de båda lärarorganisationema,Kommunförbundet
Riksförbund, kom i februari 1996det och överens nyttLärarnas ettom

deras arbetsti-ochförändrade lärarnas lönesystemkollektivavtal som
omfattandedebeslutadeder. Samtidigt tre parterna gemensamom en

Kommunförbundet, 1997. DettaSvenskaskolutvecklingpåsatsning
vidareutvecklats.ochhar konkretiseratsarbete

fackliga organisationerKommunförbundet och lärarnasRegeringen,
avsiktsförkla-ställt bakom1998 sigslutet augustihar i gemensamenav

Samtidigtrekrytering.utveckling ochläraryrketsför stimuleraring att
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tillsattes för snabbt konkretisera åtgärder på radstyrgrupp atten en
punkter. Styrgruppen har den 9 första1999 ienats steget ettmars om

åtgärdsprogram för främja läraryrkets utveckling ochgemensamt att
rekrytering och för fortsätta det arbetet skolanatt göraattgemensamma
till attraktiv arbetsplats utveckla skolans arbetsformer.atten mer genom

betonarStyrgruppen vikten målmedvetet och uthålligt arbete påettav
den lokala Utbildningsdepartemenentetnivån 1998a och Utbildnings-
departementet 1999b.

Regeringen har under 1998/99 36 miljoner kronor för insatseravsatt
syftei stärka lärare inom vuxenutbildningen i utveckla metodikatt att

och pedagogik anpassade för lärande. kan skeDetta attvuxnas genom

erbjuda seminarier initierade lärare for lärare den samladeinom0 av
vuxenutbildningen,

nätverk för vuxenutbildareinitiera och
stimulera utvecklingsprojekt.

bidra med kronor deltagare, högstRegeringen l 000 dockattavser per
kronor kro-50 000 seminarium engångsbelopp på 200 000samt ettper

till lärarprojekt. Projekten bör möjligt påbörjas våren 1999nor om
Regeingskansliet Utbildningsdepartementet 1999a.1998; 1999;

december beslutat fördela drygtSkolverket har den 1998 1515 att
for studie- ochmiljoner kronor till samtliga kommuner utveckling av

kompetensutvecklingyrkesvägledningen. Bidraget ska användas till
ansvarsfördelning befattnings-med inriktning på samarbete och mellan

enskilda skolan mellan skolor och skolforrner.havare inom den samt
grundskola,Tilldelningen medel grundar på antalet elever isig gym-av

kommunnasieskola och kommunal vuxenutbildning i respektive
Skolverket, l998i.

Lägesredovisning

ochpåbygg-lärare kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivåFör i
finns reguljära utbildningen för gymnasielärare. Pånadsnivå endast den

tilllärarhögskolor finns möjlighet utsträckning väljavissa i viss ettatt
grundläggandevuxenpedagogiskt block lärare på5-10 Förpoäng.om

för låg-, mellan-nivå finns på motsvarande enbart lärarutbildningsätt
och högstadielärare nuvarande åk 1/6-lärare och 5/9-lärare. Denna
lärargnipp komplettera med påbyggnadsutbildning 20kan dock omen

för undervisning grundläggande nivå SOUvuxenpedagogik påipoäng
fortbildning för lärare finnsstatligt anordnad För1997:120. Någon
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enligt Skolla-kommunal tjänstfortbildningsbehov för lärare i ansvarar
1985:1100.kommunen SFSgen

fortbildning anord-skall tilloch landstingkommunVarje attse
hand utbildningen. Kommu-personal harför den omsomnas

planeringskall vinnläggaoch landsting sig av per-om enner
2 kap 7§sonalens fortbildning.

finnsstudieförbundfolkhögskolor ochfolkbildningenlärare inomFör
Lärare/cirkelledareF-linjen.Linköpinglärarutbildning ispeciellen

ibland skyldig-möjlighetdärutöver ocksåstudieförbunden harinom
särskildfortbildningar. Någonförbundsspecifikadelta ihet att
ochallmänhet finns dock intecirkelledare iför ärgrundutbildning -

statligtstudieförbund. Någonönskvärd mångaikanske hellerinte an-
verksamma inomlärare/cirkelledareförfortbildningordnad

årsfördelning 1999sinförekommer inte. Iområdefolkbildningens av
femFolkbildningsrådetföreskriverfolkhögskolomaför attstatsbidrag

skaförstärkningsbidragetmedel- exklusivetilldeladeprocent av-av -
utvecklingsar-pedagogisktexempelvisför utvecklingsinsatser,sättas
utvärderings-verksamhet,utvecklingpersonalfortbildning,bete, av ny

prioriteradeför rekryteringprojekt och insatser grupperav
allmäntstudieförbunden ställsl998a.Folkbildningsrådet, För mer

verk-och utvärderingutvecklingförkrav på insatserformulerade av
anslag tiosärskiltfinns ocksåmed år 1998ochsamheterna. Från ett om

försöksverksam-utvecklings- ochsärskildförårligenmiljoner kronor
studieförbund.folkhögskola ochhet inom

grundutbildningkrävs intelärare/handledare inom AmuGruppenFör
varjebedöms ipedagogisk kompetens,däremotlärare en-somsom -

ordnaslärare/handledaredessaansökningstillfället. Förvidskilt fall
branschfö-medtillsammansiblandvidareutbildning,ochspeciell fort-
Arbetsmil-ochYrkes-Transportfackensexempelvis TYAreträdare,

utbildningsan-ställer varjeutbildningsanordnarejönämnd. privataFör
företaget,lärare/handledare inomförutbildningskravdeordnare upp
själva föroch sörjerbehövliga/lämpligautbildningsanordnaren anser

fortbildning.deras
Vuxenutbild-kommunalgymnasieskola,grundskola,vägledare iFör

utbildningsformersamtligaförfinns endastoch högskolaning ge-en
ochomfattar 120lärarhögskolor. Den poängvidutbildning tremensam
fär-ska hautbildningefter genomgångenstuderandedensyftar till att
ochgrund-och iungdomarinfonneravägleda ochdigheter i att vuxna

Utbild-vuxenutbildning.kommunalhögskolagymnasieskola, samt
block:innehållerningen storatre
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Det samhällsvetenskapliga blocket syftar till kunskaperatt0 ge om
hur samhälle, arbetsliv och utbildning organiserade och fungerar.är
Det beteendevetenskapliga blocket inrymmer sådana grunder i0 psy-
kologi, pedagogik och sociologi nödvändiga för förståär attsom
människors beteenden på sådant kan fungeraett sätt att man som
vägledare, undervisare och informatör.
Praktik, huvudsakligen inom grund- och gymnasieskolan- säll-0 mer

kommunalinom vuxenutbildning och högskola- påsynt ävenmen
arbetsförmedlingen. Praktiken innebär bland själv-annat att man
ständigt genomför vägledningssamtal med enskilda eller i grupper,
informerar undervisar.samt

För vägledamas fortbildning arbetsgivaren. Några speciellaansvarar
statliga fortbildningskurser vidareutbildningskaraktär finns inte. En-av
staka exempel finns på kommuner från universitet eller högskolorsom
köpt kurser i kompetensutveckling för sin vägledningspersonal.

vägledareFör inom arbetsmarknadsverket såväl grundutbildningges
fortbildning internt inom verket.som

Kuratorer i kommunal vuxenutbildning förekommer i huvudsak vid
de enheterna. Vid enheter fullgörsövriga deras arbetsuppgifterstora av
vägledningspersonal och/eller skolledning. Utbildning för skolkuratorer

i socionomprogrammet omfattar 140 Sådan utbildningpoäng.ges som
Örebro Östersund.Göteborg,i Stockholm, Lund, Umeå, och Målges

och yrkesinriktning för utbildningen på samtligaär orter,gemensamma
medan innehåll och uppläggning varierar. Socionomprogrammet har
ofta följande uppläggning:

Basblock 60 poäng omfattar dels Människa och samhälle,o som
dels Samhällsinstitutioner och politik, dels ock Grundläggande teo-
rier och metoder i socialt arbete, ochorganisation regelverk.
Fortsättningsblock 40 poäng koncentreras kring områdena0 som
Socialt arbete och sociala problem handledd studiepraktik.samt
Fördjupningsblock 40 poäng behandlar teorier och metoder0 som
för psykosocialt och strukturinriktat socialt arbete socialtsamt ar-
bete och kunskapsproduktion.

Handledd studiepraktik erbjuds sällan på enheter med kommunal
vuxenutbildning.

skolledare i allmänhet finnsFör inte någon statlig utbildning. Endast
rektorer offentligi tjänst kan få del i grundläggande statlig rek-en
torsutbildning, Skolverket lagt olikapå universitet. Den ärutsom sex

led i skolanstyrningen och ska således första hand förmedlaiett av
kunskaper och insikter i de för styrning viktigaste områdena,statens
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offentliga skolväsendetsoch insikter detframför allt kunskaper om
utvärde-och ochskolans nationella mål styrinstrumentuppdrag, omom

utvärderats och iUtbildningen har nyligenoch utvecklingsarbete.rings-
specielll998d. Någonkritiserats Skolverket,utsträckningviss ut-

finns kommu-kommunal vuxenutbildning inte. Iför rektorer ibildning
ochkommunekonomifrämst ifortbildning ämnen per-somnerna ges -

sonalhantering.
Skolverket, l998mUtvecklingsplanSkolverket i sin att mananger

studievägle-till kompetensutvecklingmedverkastödja ochatt avavser
skolledare.dare, lärare och

regionalaolika sammanhang diskuterats1990-talet har iUnder ut-
kompetensutveckling ochpersonalensför stärkavecklingscentra att

Skolverket harkommunala skolväsendet.detstimulera utvecklingen i
förregionalaeller delta i aktiviteter itill uppgift initieraockså centraatt

direktiv dir.ska enligt sinaLärarutbildningskommitténskolutveckling.
föror-de regeringenmöjliga organisera1997:54 belysa vägar att av

regionala utvecklingscentra.dade
för personal iutbildningsbehovfrämstföljande diskuterasdetI

och studieförbund.folkhögskolorvuxenutbildning,kommunal

Utbildningsbehov7.1 1.2

vuxenutbildarnaMål för de nya

påoch praktiska inriktningsamhällsnyttaVuxenutbildningens sam-
vidare-uppfattningKunskapslyftskommitténsbör enligthällsproblem

till laborato-kunna utvecklasVuxenutbildningsenheter skautvecklas.
samhället.i Deknutpunkter, kunskapscentra mittoch elektroniskarier

behöver lö-efterfrågas eller problemkunskaptillgängligaska närvara
sas.

för de frivilligaläroplanenuppgift enligtVuxenutbildningens är
möjlighet skaffa sigdeltagarnabaraLpf inteskolformema, 94, att ge

förtrogenhet" SFSfärdighet ochförståelse,form "fakta,kunskap i av
inriktning påmedstuderande kunskaperockså de1994:2, utan att ge

kunskapssamhälle, därpraktiska livet ioch detproblemlösning ett
flexibilitet, krea-förmågan tillviktig, liksomförmågakommunikativ är

ocksåmåsteVuxenutbildningenoch samarbete.tänkandekritiskttivitet,
självständighet.självförtroende ochfår ökatstuderandetill deleda att

hanterasjälva söka ochförmågasinmåste fåDeltagarna attöva upp
självstän-till kritiska,utvecklasfå möjlighetermåstekunskap. De att
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diga, samarbetsinställda och förtrognamed människor, vilka självaIT
lärt för studier. för-sig Vuxenutbildningen måsteatt ta ansvar egna ge

för deltagarna själva lära.utsättningar lära sigatt
Kunskapsfönnedlingen på ändra form, metoder och inne-är väg att

håll. den vuxenutbildningen inte alltid utgångspunktenI är ämnetnya
till frågeställningar anknutna den vuxenutbildningenItemata.utan nya

ska individualiserad undervisning i heterogen miljö möjliggöras ge-en
till studerande och dennes behov kunskap.anpassning varjenom av

det viktigt all personal viddessa mål ska kunna uppnåsFör är attatt
till utbildning,vuxenutbildningen bara lärarna möjlighetinte ges- -

vidareutbildning och utveckling.

handledareLärare som

vuxenutbildningfinns flera anledningar behovetDet att anta att av
kunskapssamhället. Allakommer längre vandrar in iöka vi män-att

grund treårig gymnasial utbildning Kun-niskor behöver ettsom en -
utbildnings-saknar detta. Ofta kommer dennaskapslyft för dem som

komplet-människor kommer behövatillräcklignivå inte attatt vara -
förslag. Högskoleutbildningpåbyggnadsutbildningar olikamedtera av

människor skaffar sigbara flerkommer öka inte på så sätt attattvuxna
vidareutbildning fårfort- ochgrundutbildning också attutan genomen

ökande krav påkunskapssamhället ställsallt omfattning. Istörreen
informellt lä-huvudsak kommer detlivslångt lärande. I utgörasatt av

föreningar visssamhällsliv, fritid och i iarbetsliv, pårande i ut-men
formellt lärande form kursersträckning också i av m.m.merav

strykafinns det anledningantaganden riktigaovanståendeOm är att
vuxenutbildare, vilken skulle kunnautbildning förbehovetunder av

och områden:bland följ ande begreppkaraktäriseras annatav

del vuxenli-förstå utbildningOmvärldsorientering. Att avsom en0
kunnavuxenutbildare måstespeciellt arbetslivet.och då Envet ar-

uppdragsutbildning iföretag,kompetensutveckling påbeta med
enskildaintensivutbildningolika former, etc.av

socialt kittgruppledare ochvuxenutbildareLedarskap. En är etten0
kon-förstå innebörden ochHan/hon måste kunna tamentor.en-

rådvuxenutbildare. måste kunnaledarskap.sekvensen sitt En geav
och motivera dem.

kunskapsför-fakta- ochgamla lärarrollenHandledning. Den som0
uppgif-handledarrollen, därochkompletterasmedlare mer mer av

nivåer och istuderande på olikaoch stimulera destödjaärten att

9 19-0609Vuxenutbildning
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hämta in kunskapolika sammanhang själva och i samverkanatt --
och värdera denna.

också särskilda krav på för-lärarrollen ställerSamarbete. Den0 nya
vilket blirmellan olika personalkategorier,måga samarbetaatt spe-
handlar detdistansutbildningar olika slag.ciellt tydligt Däri ex-av

med teknisk personal.empelvis samarbeteom
förstå och på deltagarnas olikakunnaVuxenpedagogik. Att ta vara0

viktig deldem studiesituationenerfarenheter och i äromsätta en av
studerandeliksom behandla devuxenpedagogiken, att som vuxna.

skolas iskillnad barn och ungdomar- inte inska tillVuxna mot-
lärandet fort-länk det livslångafostras, isamhället, inte utan som en

studie-ha maximalt inflytande sinvidareutbildas. skaoch De över
och kan leda tilluppoffringarinnebärsituationsituation somen-

arbete.hem och påslag med omgivningen iproblem olikaav
utbildningssituationemaKonflikter också de iKonflikthantering.0 -

konflikthan-krav på kunskap ikomplicerade. ställerofta Dettaär-
konflik-kunna gå in ioch på förmågaoch konfliktlösningtering att

exempel kanlämpligtdessa på Ettoch hantera sätt.ter ges.par
konfliktskapande.bemärkelsesjälv i vissMålstymingen i sig är

och viljein-genomtänkta strategierställer krav påDen gemensam
Samarbete mellan olikapersonalgrupper.olikariktning hos perso-

uppfölj-målstyming ochexempelvis frågorinalgiupper rörsom-
okomplicerad.alltidning/utvärdering inteär-

Deltagareheterogen.har blivitDeltagarsammansättningen mer
kulturer ochsinsemellan olikamedolika invandrargrupperur

invandrare ochmellanmotsättningarvärderingar samt
till konflikterupphovocksåinvandrarñentliga grupperingar avger

olika slag.
förmedladinlärningUtbildning på arbetsplatser,Distansutbildning.0

via datorn pådirekt på Intemet/intranät,ellervideokonferenservia
ochomfattning bety-kommer öka itillarbetet eller hem TV-n att

kommer givetvisutbildningsorganisationentraditionelladelse. Den
ställas på ända.också delvis Lärarenkommerleva kvar attatt men

ställeroch dirigenten. Detutbildningskonstruktören,blir mentom
för vuxenutbildare.utbildningkrav pånya

kuratorerVägledare och

och betydelse iomfattninguppgifter ökar iVägledningens vuxenut-
tillleder troligtvisolika formerUppsökande iinsatserbildningen. att

och kanske kan motive-studiemotiverade nåsmindrekortutbildade och
fördju-ökad ochställer så fall krav påstudier. iför Dettaprövaattras
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pad vägledning, där upprättandet individuella studieplaner blirav en
konsekvens vägledningssamtalen. Det ställer också krav dy-påav en
namisk vägledning kan lyssna in olika människors behov och in-som
tressen.

Ökad samverkan med arbetsförmedling, fackliga ochorganisationer
med andra aktörer på utbildningsmarknaden redan faktum. Detär ettnu
handlar exempelvis uppsökande verksamhet, rekryteringsåtgärderom
till riktade individuella handlingsplaner ska följas igrupper, som upp
individuella studieplaner och fördjupat kunskapsutbyte arbetsmark-om
nadsläget lokalt, regionalt och nationellt.

Behovet kurativa insatser torde komma öka. Om vuxenutbild-attav
ningen lyckas rekrytera kortutbildade och arbetslösa i utsträck-större

hittills, följerning så med detta troligen också problem olikaän nya av
slag ekonomiska och sociala problem, missbruksproblem Detetc. ger-
upphov till möjligen också behov kurativa stödåtgär-större nya av- -
der vad fallet.hittills varit Behovet kurativa insatser olikaän som av av
slag också för människor med olika former funktionshinder.är stort av

Exemplen visar krav ställs på såväl vägledare ku-attovan nya som
och därmed också utbildningarna förpå dessa pesonalgrupper.ratorer

nuvarande utbildningarna alltförDe inriktade på barnsär att motsvara
och ungdomarnas behov.

Skolledare

Skolledare i den kommunala vuxenutbildningen har jämfört medett-
övriga skolledare tämligen annorlunda uppdrag. Mycket lika,är ex--
empelvis ekonomi- och personalansvar till del normalvisssamt
skoladministration. Mycket dock olika. kanSom exempelär nämnas:

för omfattarutbildningar allt från grundläggandeAnsvaret ut-0 som
bildning alfabetiseringsutbildning till och med påbyggnadsutbild-

Övrigagymnasial nivå. rektorer kommunenningar iöver ansvarar
för barnomsorg och grundskola eller delar förgrundskola ellerav en
gymnasieskola.
Arbetet med erbjuda utbildningsutbudatt ett mot0 som svarar upp

behov, och önskemål.invånarnas intressen grundskolan antaletI är
få och gymnasieskolan finnsgivna. I 16 nationellaämnen program

specialutfonnade och individuella de nationellaIsamt program.
flertalet givna inom respektive Iär ämnenprogrammen gren.

vuxenutbildningen omfattar utbudet motsvarigheten till grundsko-
lans utbud undantagandes så kallade övningsämnen gymnasie-- -
skolans utbud och eftergymnasiala utbildningar påbyggnadsut-
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tillgodoseUtbudet under året för såutbildningar. måste variera att
ofta samrådmöjligt, förnyas och kompletteras- imånga behov som

Därtill kommer oftaden lokala arbetsmarknaden.med påparterna
sfr.utbud kopplas till ochför det särvuxansvaret som

de studerandeför studier organiseras på sådantAnsvar sättett attatt0
under studietidenmöjliga ekonomiska trygghetockså störstages

informationför deltagarna får relevantytterst attsamt att ansvara
Studiestödsfrågor aktuella påolika former studiestöd. inteärom av

heller gymnasieskolan.grundskolan och praktiken inte ii
kommunal vuxenutbildning och dess utbudMarknadsföring samt0 av

olika former. Grundskolanför uppsökande verksamhet i äransvar
gymnasieskolan. utbudet ipraktiken också Omobligatorisk i-

kommunen,vuxenutbildning tilltalar befolkningen ikommunal inte
personal arbetslösa.blir rektor och övrigså

yrkesinriktat utbud.med arbetsmarknadensDiskussioner parter om
uppdragsutbildning i olika former.förAnsvar0

förslagReflexioner och7.11.3

förslag redan läm-förra delbetänkande harKunskapslyftskommitténsI
förslag be-förutsätter dessaavseende utbildning lärare. Vi attnats av
lämnar sittLärarutbildningskommittén, denna i åraktas när senareav

slutbetänkande.
enligtfort- och vidareutbildning Kun-kontinuerligaLärares är
möjligheterförutsättning för derasuppfattningskapslyftskommitténs en

livslånga lärandetyrke.professionellt kunna sitt Detpå sätt utövaatt ett
Kommittén vill i dettadenna yrkeskår.realitet förmåste ävenvara en

olikakan ske påfort- och vidareutbildningunderstrykasammanhang att
och/eller forskning,tjänstledighet för studierexempelvis formisätt, av

deltagandeformer, iskolutveckling iprojektliknandedeltagande lokali
kollegial handledningstudiedagar och/ellerochkurser, seminarier samt

anledning betonakan också finnasdiskussioner. Det avgemensamma
mellan olikavuxenutbildare ocherfarenhetsutbyte för inomvärdet av

utbildningsorganisationer.

utifrånföreslår Skolverket- be-Kunskapslyftskommittén att
får uppdragkapitel- i sär-i Skollagens 2:astämmelserna att

vuxenutbild-vidareutbildning förhur fort- ochskilt följa upp
kommunerna.personal hanterasningens av

statlig utbild-till uppgift föreslåLärarutbildningskommittén har att en
från kommittén iKunskapslyftskommittén utgårför skolledare.ning att
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sina förslag beaktar det annorlunda utbildningsbehovet redo-som ovan
visats för skolledare kommunali vuxenutbildning.

Utbildningen för vägledare i vuxenutbildningen bör enligt Kun-
skapslyftskommitténs uppfattning fördjupas och vidgas. Kommittén
föreslår därför följande:

Den nuvarande utbildningen för vägledare bör över,ses
så den breddas ocksåoch tydligt behandlar deatt mer ar-
betsuppgifter kommer aktualiseras för vägledare iattsom
vuxenutbildningen. Utbildningen kan uppbyggd medvara
vissa påbyggbaragrundmøduler och vissa moduler med
inriktning grundskola, gymnasieskola, kommunalmot
vuxenutbildning respektive Likasåhögskola. bör prakti-
ken inriktad inte bara grund- och gymnasie-motvara

ocksåskola vuxenutbildningen och högskolan.utan mot

Vägledning inom ocksåvuxenutbildningen bår i ettses
bredare perspektiv och samarbete/samordning med ut-
bildning för vägledare inom arbetsmarknadsverkets om-
råde mojliggäras.

Yrkesverksamma formella behörighetsgivande för-utan
kunskaper för utbildning till vägledare skulle för bliatt

till högskoleutbildning fåför vägledare kunnaantagna
reellavalidera sin kompetens och via alternativa antag-

påningsmetoder dispens nivålämplig inom häg-antas
skoleutbildningen.

Utbildning för kuratorer sker i då enligtsocionomprogrammen. Det är
Kunskapslyftskommitténs uppfattning viktigt den handleddaatt
studiepraktik ingår utbildningen ocksåi erbjuds på komvuxenhe-som

det-Därutöver särskilt med tanke på grundutbildningens bredaärter.
speciellt viktigt komvuxenhetemakuratorer vid sinaansats att ar-av-

betsgivare gedigen fort- och vidareutbildning kring vuxenutbild-ges en
ningens speciella villkor.

Kunskapslyftskommittén föreslår därför följande:

såDen utbildningennuvarande för kuratorer bör över, attses
ocksåden tydligt behandlar de arbetsuppgifter årmer som

aktuella för kuratorer i vuxenutbildningen. Förekommande
praktik bör inriktad barainte grund- och gymnasie-motvara

ocksåskola vuxenutbildningen och högskolan.utan mot
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Skolverkettillfredsställelseockså medKunskapslyftskommittén attser
medverka istödja ochutvecklingsplani sin attangett att man avser

och skolledare.studievägledare, lärarekompetensutveckling av
till frågoravsnitt 7.12Kunskapslyftskommittén återkommer i om

vuxenutbildningensmed speciell inriktningregionala motresurscentra
samband medformervidareutbildning olika ifort- och ibehov enav

fort- ochutbildninginformationsspridning forskning-diskussion om -
vidareutbildning.

vuxenutbildningkringForskning7.12

delbetänkande SOUKunskapslyftskommittén har i sitt senaste
lärande,forskning kringbehovframhållitl998;5l stora vuxnasav

lärande.livslångtkunskapslyft och

kunskapslyftlärande,kringgäller forskningdetNär vuxnas
be-Kunskapslyftskommitténlivslångt lärandeoch ett stortser

handförstaförväntarKommitténriktade sig ihov insatser.av
kommer1997:09utredningen Uforskningspolitiskadenatt

skaforskningenfrågorna huraktuellabehandla de ut-att om
omställ-under denfältde sigvecklas öppnarinom nya som

barakunskapssamhälletill inteningsperiodfrån industri- som
förefal-samhälletdet globalahelasamhälletsvenskadet utan

ler mitt inneatt vara

Forskningforskningspolitikenden svenskaförKommittén översyn av
debedömabland1997:67direktiv dir.2000 hade i sina annat att om

mellanrelationensåväl vad gälleravvägda,rimligtstatliga insatserna är
områden.olikainomvad gäller insatsersyften ochför olikaforskning

be-Kommitténförslag.lämnat sinaår 1998har slutetUtredningen i av
struktu-föreslårochforskningspolitiska frågorcentralahandlar stora

och arbetsformerorganisationbåde vad samtförändringarrella avser
vetenskapsområ-till olikavadplanering. Ipolitik och resursernaavser

naturvetenskap börteknik ochområdenaForskning 2000den attanser
forskning börsamhällsvetenskapligförmedanförstärkas, resurserna

detaljfrågorpåinte inkommerForskning 2000 typenminska.kunna av
vuxenpedagogisk forskning.mindrepedagogisk forskning än-

1999förregleringsbrevetmedenlighetska iSkolverket
vuxenutbildning in-kommunalför1998bUtbildningsdepartementet,

utveck-påsatsningkommunernasKunskapslyftetklusive presentera
finansi-verketforskninginrikta denSkolverketVidare skalingsarbete.

verksamhetsfor-olikabetydelse för desärskildområdenmot averar
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och därvid särskilt beakta de områden där det för närvarandemerna
råder brist på forskning. vuxenutbildningenFör ska Skolverket redo-
visa antalet forskningsansökningar beviljats och vilka projek-nya som
tområden dessa årsredovisningenAv ska också framgå vilka åt-avser.
gärder vidtagits för stimulera utvecklingen vuxenutbildning-attsom av

samarbete med högskolan inom för regionala utvecklings-ens ramen
centra.

Skolverket i sin "Utvecklingsplan" Skolverket, l998m attanger
attman avser

stärka samarbetet med högskolorna i utveckling och forskning0 av
kring inlärning
bidra till anordnares utbyte erfarenheter inlärning och upprät-0 av av
tande nätverk mellan anordnare med olika erfarenheterav
kartlägga och samla kunskap inlärningom
följa och stödja utveckling flexibelt lärande distansutbildning.av -

bakgrundMot ovanstående Kunskapslyftskommittén detattav anser
finns anledning för kommittén det följande återkommai behovatt om

forskning kring lärande, lokalisering sådan forskning ochav vuxnas av
dess behov av resurser.

Forskningsbehov, lokalisering7.12.1 och resurser

orskningsbehovF

Forskningsbehovet inom Vuxenutbildningens traditionella kämområden
kommunal vuxenutbildning, folkbildningenSSV och mycketär stort
liksom behovet forskning kring det livslånga lärandet. gällerDettaav
också forskning kring exempelvis funktionshindradeutsatta gruppers -

möjligheter studera Behov forskning inomatt som vuxna. av-
Vuxenutbildningens traditionella kämområden enligt den kartlägg-är-
ning förekommande forskning tidigareKLK låtit fram SOUtaav som

1201997: speciellt följande delar:inomstort-

Dagens vuxenpedagogiska forskning fokuserar i utsträckningstor0
endast på något Vuxenutbildningens områden. Forskningsprojektav

innefattar bredare fält, och inte bara utbildningsform,ett ärsom en
förekommande. Sådan bredare vuxenpedagogisk forsk-sparsamt

borde angelägenning främja, samband medinte minst iattvara
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samverkar ochutbildningsanordnaredär fleraKunskapslyftet, sam-
utbildning.ordnar

be-mycketvaritvuxenutbildning harkommunalForskningen om0
skett iförändringardeantal år,undergränsad storatrotsett som

förändringardessa ärbetydelsenKunskapenverksamheten. avom
bristande.alltså

delfåttharfolkbildningsforskningenpedagogiskaDen resurseren0
projekttillfälligahuvudsakhandlar idetåren,de senaste ommen

finnsDärmedtill SUFO 96.anslutningfrämst isatsningar,och en
försatsningarytterligaredet krävs attpå,byggagrundbra att men

forskningen.påbra nivåfålångsiktigt en
studie-ochfolkhögskolekurserprogressivakringforskningMer0

eftersomhänseende,pedagogisktskulle intressantacirklar urvara
föreställ-med deenlighetverkar iutsträckningkurser idessa stor

framtidenshävdarforskareanglosaxiskafrämstningar pe-varasom
baraintebordeforskningför sådanUtgångspunktendagogik. vara

helheten.bildandedensådankursen utansom
utvärde-statligaformifolkbildningen görsstudierMånga avav0

fördjupadtillbidrarstudierSUFO 96. Dessaexempelvisringar, en
målrelaterad till de sattroll statenfolkbildningenskunskap somom

så-enbartriskdockfinnsverksamhet. Detdennaför omenupp -
osynliggörandettillbidrardessagenomförsutvärderingar attdana -

för-traditioner. Detpedagogiskamål ocholikafolkbildningensav
utifrånutvärderasutbildning/kurs/cirkel börvarjehållandet att-

ochutvärderingarslagsandrabehov-indikerarvillkorsina avegna
Folkbildningsrådet.viaexempelvisforskning,annan

forsk-ökat,forskningsintressethardistansutbildningenInom men0
kraftigadentanke påMedbegränsad.fortfarandeningen expan-är

följforskningenviktigtdet ut-distansutbildningen attärsionen erav
peda-centralaorganisatoriska ochfokuserardenochvecklingen, att

metodfrågor.tekniskaoch intefrågeställningargogiska
områdehögskolanutanför är ettförYrkesutbildning somvuxna0

kvalifice-och denKunskapslyftetmedsambandiomfattningökar i
utveck-dennaföljerForskningKY.yrkesutbildningenrade som

helt.saknasling

lärandelivslångtochvuxenutbildningkringforskninggällerdetNär
Kunskapslyftskom-noteradekämområdenapedagogiskautanför de

lärande Situa-livslångtochVuxenutbildningbetänkandemittén i sitt -
1998:51Kunskapslyftet SOUmedåretförstaunderochinförtionen

arbetslöshetlärandevuxenutbildning/livslångt samtmellansambandet
Sverigeoch iinternationelltstudier-finnsDetsysselsättning.och -

dock gjortsstudier harmindreNågrafråga.dennabelysernärmaresom
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folkbildning.vuxenutbildning ochkommunalgällerdetSverigei när
med fö-sinsemellan ellerjämförbaradirektvarkenstudiernaTyvärr är

Kunskapslyftskommit-arbetsmarknadspolitiska studier.rekommande
frågor-kunskap dessatill ökad ibidrarutvärderingsstudierténs men

tillfälligde är art.av
perspekti-ytterligare vidgaanledningfinnaskan dessutomDet att
avlämnatsdelbetänkandeförraKunskapslyftskommitténsSedanven.
slutbetän-redovisat sittDistansutbildningskommitténhar bland annat

sinår 1999of EducationInternational Academy presenteratkande och
for Life-AgendaResearchlärandelivslångtkringforskningstudie om

1999IAE,long Learning,
detslutbetänkande framhållitDistansutbildningskommittén har i sitt

distansut-utvecklingenochforskningennödvändigthelt att avomsom
ochmetodikPedagogik,intensifieras i Sverige.ochbildning IT

utvecklas.område behöverdistansutbildningensorganisation inom
i Härnö-utvecklingscentretdetföreslagitocksåharKommittén att nya

utvecklingochutvärdering rö-för forskning,medeltilldelassand bör
1998:84.med SOUITdistansutbildningrande

forsk-framhåller behovetof EducationAcademyInternational av
områden:följ andening inom

ochheterogenVuxenutbildningenvuxenlärande. ärintegreratEtt0
för inlärning. Enmodellerskildamedanordnareolikauppdelad på

existe-belysa hurskulleför forskningenuppgiftprioriterad attvara
kombi-ochorganiserasinlämingsaltemativ kanochmodellerrande

lärande forförförutsättningaroptimalaproducerafor attneras
kartläggningförutsättningar. Enochbehovmed olika an-avvuxna

med tillåtabörjatillskulleinlämingsmodellerolika attochordnare
och inlär-verksamheterblandningarvilkaredovisning avaven

möjligt.vilket idag intetillgängliga, ärallmäntningstillfállen ärsom
förunderlagkunnakartläggningsådanskulleDessutom engeen

lä-livslångttillmöjligheteridealthurdiskussion systemett avom
skulle kunnarande ut.se

yrkesfärdigheter. BegreppochkompetensallmänStudier kring som0
användsbaskvalifikationer,nyckel- ellerfärdigheter,metakognitiva

antalfaktiskt finnsför detVilka bevisen ettfrekvent.allt attärmer
fall dessasåVilka ikompetenserdito ärochnyckelfárdigheter

vilkenfastställas Iochkan deoch hur mätasnyckelkompetenser
bety-Varieraremellanländerjämförbaraochidentiskadegrad är

ekonomiskberoendeländermellanbegreppdessadelsen avav
denfrontlinjen iiliggerfrågorutveckling Dessasocialoch/eller

för vidareområdealltsåochförsidag utgör ettforskningsdebatt som
arbete.analytisktochstudier
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Forskning kring utfall vuxenutbildning och livslångt lärande.0 av
Inom vuxenutbildningens område kunskapen inlämingsresul-är om

bristfällig. saknasDet studier ställertat deltagande isom vuxnas
olika inlämingssituationer i relation till kontextuella variabler och
bakgrundsvariabler information utfall olika slag.samt Kon-om av
textbaserad information särskilt viktig för studierär undersökersom
inlämingsvägar och utbildningsresultat för olika befolkningsgrup-

exempelvis kvinnor, yrkesarbetare, invandrare eller utbild-per,
ningsmässigt missgynnade vuxna.
Longitudinella undersökningar. det livslångaI lärandet finns det ett0
klart behov kartlägga lärandet under individens hela levnadattav
och undersöka effekterna i olika åldersgrupper, för medgrupper va-
rierande social tillhörighet förutsätterDetta utvidgningetc. en av re-
dan existerande longitudinella undersökningar barn och ungdo-om

till omfatta dessa individer i ålderäven såvälattmar vuxen som nya
uppföljningsundersökningar representativa urval Biogra-av vuxna.
fiska, tillbakablickande undersökningar studier individuellaav-
inlämingsbanor skulle kunna viktiga forskningsbidrag, efter-ge-

mänskliga utvecklings- och inlämingsvägar sällan följer rak,som en
linjär Tillprogression. detta kommer behov studier familjerav av
och inlärning mellan generationer.
Komparativa studier. Under år har framsteg gjortsstora när0 senare
det gäller utveckla internationell, jämförbar statistik för utbild-att
ningssystemet. Förutom bristen jämförbarpå information ut-om
bildningsresultat den huvudsakliga bristen i den nuvarandeutgörs
kunskapsbasen jämförbara data kring vuxenutbildning och in-av
formellt lärande. Jämförande studier inbegripna respek-iav vuxna
tive frånutestängda vuxenutbildning och livslångt lärande borde ha
hög prioritet.

Lokalisering och resurser

forskning finnsDen kring Vuxenutbildningens kärnområden i Sve-som
rige i huvudsak förlagd till de pedagogiskaär institutionerna inklusive
lärarutbildningen vid Göteborgs och Linköpings universitet. finnsDär

del forskarkompetensen inom området. innebärDet åstoren av ena
sidan på dessa två universitet har såväl bred djup kom-att man en som

å andra sidan motsvarande kompetens mindre omfatt-petens att är av
ning på övriga universitet/högskolor.

Forskning lqing Vuxenutbildningens kärnområden har i huvudsak
frågavarit för forskare inom de pedagogiska institutionernaen

motsvarande. perspektivI kunskapslyft och livslångt lärande kanav
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företrädare för skadet starkt ifrågasättas bara dessa institutionerom
Även företrä-forskning Vuxenutbildningens område.syssla med inom
ekonomiska,exempelvis antropologiska,dare för andra institutioner,

sociologiska borde också ha forsknings-filosofiska och institutioner
detta vida fält.uppgifter lösa inomatt

för vuxenpedagogisk forskningvisadeKartläggningen att resurserna
begränsadevuxenpedagogiska kämområdena synnerligeninom de är

lyserlivslångt lärande. Störresaknas områdetoch till del inom grepp
be-forskningspolitiska utredningenheller denmed frånvaro.sin Inte

området.handlar

kunskapsspridningInformation7.12.2 -

befintligKunskapslyftskommittén gjorda kartläggningenDen avav
Vuxenutbildarevälområdet har mycketforskning tagitsinom emot av

kunskap exis-ha haft dåligVuxenutbildare sigolika slag. säger omav
aha-upplevelse.kartläggningen upplevsochterande forskning ge en

tid påde har lagt ochsidaForskarna å sin attatt omsorgneruppger
Uppenbarligen harresultat.studier ochgenomfördainformera om

fram tillinfonnation inte nåttdenna mottagarna.
till olikaforskningskanalsammanhållennågonfinns inte ut-Det ut

medefter bästa förmågaforskare arbetarbildningsanordnare, varjeutan
Flertalet institutionerforskning.sininformationspridaatt egenom

folkbildningsforsk-löpande serier. Förforskningsresultaten isamlar
nätverkuppbyggt nätverk, Mimer. Dettaspecielltfinns dockningen ett
kontak-skapamed inriktningforskning,fokuserat påfrämst attär men

och praktiker.mellan forskareter
försigoch högskoloruniversitetHögskoleverket anstränger attsamt

förekommandekunskapSafari spridaexempelvisnätverk,i sina om
dockförsta hand inomområden iaktuellaforskningsresultat inom -

webb-KK-stiftelsensexempelvisfinnsforskningsvärlden. Därutöver
för detwebb-sida planeraskommandeochsida KNUT ut-nyasomen

Härnösand.ivecklingscentrat
forskningsbas finns i Fin-kommandeexempel påintressantEtt en

håller påMinisterrådetunder Nordiskaprojektgruppland. att taEn
skolutbildning,bemärkelseforskning i vidsamnordisk basfram omen

förutbildning svenskaavseende ivuxenutbildning m.m.kultunnötet,
klarska ståandra språk.svenska Basen,invandrare och att tassomsom

avhand-förekommandesamtligaredovisar1999,bruk slutet maji i av
deområdet frånsammanfattningar inommedlicentiatnivålägstlingar

FinlandiNordens Institutplaceras i NIFINländerna.nordiska Den
journalister,för basenMålgrupperHelsingfors.i äruniversitetetvia
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behöver faktaunderlag, politiker, behöver beslutsunderlag,som som
och lärare/utbildare behöver stöd för pedagogiska utveckling.som

Ett exempel den kombinerade forskningsöversikt kringutgörannat
lärande kombinerad med förteckning kontaktpersonerövervuxnas som

framOECD tagit kring området lär.Hur därmedDenvuxna ger
också underlag för nätverksbyggande inom OECD-områdetett gott
Tikkanen, 1998.

Utbildningsanordnare och lärarhögskolor har uppgift ien gemensam
stödja utvecklingsarbete form lärarutbildning, fortbildning,i vi-att av

dareutbildning forskning friareoch former för kunskapssö-ävenmen
kande reflekterande.och propositionen 1996/97:1 gjorde regeringenI
den bedömningen stöd till sådant utvecklingsarbete skulle kunna skeatt
bland stimulera bildandet regionala utvecklings-annat attgenom av

finns också fleraRRV, 1998. Sådana vidcentra resurscentra nu
universitet, högskolor och lärarhögskolor dock med särskildinte-
vuxenpedagogisk inriktning, undantagandes nationellt förett centrum
svenska andra språk vid lärarhögskolan Stockholm. nationellti Ettsom

för vuxenpedagogisk forskning skulle kunnaresurscentrum ettvara
altemativ/komplement vilket forskningsresultat också skullegenom
kunna spridas. regleringsbrevet för åläggs Skolverket sinI år 1999 iatt
årsredovisning beskriva vilka åtgärder vidtagits för stimuleraattsom
utvecklingen Vuxenutbildningens samarbete med högskolan inomav

för regionala utvecklingscentra.ramen
Kunskapslyftskommittén vill särskilt peka på viktigtatt ett steg ta-

det beslut särskilt utvecklingscentrum för di-gits i och med ettom
Härnösand. Distansutbildningskom-stansutbildning planeras isom nu

skamittén har slutbetänkande föreslagit detta inte barai sitt att centrum
behov stöd och utveck-tillgodose folkbildningens och högskolornas av

ling också det behov finns kommunal ochinom området inomutan som
statlig vuxenutbildning. Kommittén har därför också föreslagit deatt

förasbåda statliga skolorna för Härnösand och Norrköping skaivuxna
detta Utvecklingscentrum. särskilt tillsatt Organisationskommittéin i En

har tillför distansutbildningsmyndighet i Härnösand U 1998:03en
förbereda vid distansutbild-uppgift planera och verksamhetenatt en

överlämnade kom-ningsmyndighet i Härnösand. 26 januari 1999Den
förslag till instruktion och myndighe-mittén sitt organisation m.m. av

med dels fysiskt ochOrganisationskommittén arbetar vidare attten. nu
fördela utbildningsplat-tekniskt planera för den myndigheten, delsnya

och medel. Uppdraget ska slutfört den juni och den30ser vara nya
myndigheten börjar arbete den julisitt 1 1999.

Kunskapslyftskommittén beklagar existerande forskningsresultatatt
vadfullt vid de olika lärarhögskolorna varkeninte utnyttjas ut avser

utbildning och fortbildning för berörda lärarkategorier eller utbildning
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lärarhögsko-Kommittén förutsätterför vägledare.och fortbildning att
ochforskningsresultatbefintligatill sig ut-loma fortsättningsvis tar

högsko-vid dessade studerandeochundervisningendessa inyttjar att
hämtasforskningsresultat kankunskapergrundläggandelor varomges

arbetet.kommande dagligadetoch utnyttjas iin

Förslag7.12.3

Forskning

omedelbarföreslår kraftfull ochKunskapslyftskommittén en
ochområdet vuxenutbildningpå inomforskningensatsning

måste byggasforskarkompetenslivslångt lärande. Eftersom
mångapå universitetheltområdet saknasdeninomupp -

utbyggnad, därföreslår kommittén stegvishögskoloroch en-
efternå förstnørmallägeförsatsningen ettatt exem-stegras

år.pelvis fem

temaprojekttolvårigtutvecklas iskulle kunnasådan satsning ettEn
miljoner kronorexempelvisutgångspunkt iekonomiskmed tre peren

förmiljonerfemtontillmiljonermedupptrappningoch årligår tre upp
sådanår.återstående sju Enundernivånpå denplanasedan utatt

forskningsmiljöer inomtilltillräcklig för tvåbör att tre nyavarasumma
tillskapas.skulle kunnaområdet

framhållaocksåsammanhangvill dettaKunskapslyftskommittén i
utvidgas såforskningsområdetbehovet attav

dettasig åthögskoloroch ägnauniversitet attfler uppmuntrasatt0
område samt

utvidgaslärandeoch livslångtvuxenutbildningforskningen inomatt0
pedagogiskaför defrågavarithuvudsak endasthittills ifrån att en

discipliner,fleraomfattaframtidenförtillinstitutionerna att
ochfilosofiskaekonomiska,antropologiska,deexempelvis

sociologiska institutionerna.

förbeställaransvaretska havilkaellerdiskuteraskanDet somvem
referensgruppeventuellochvuxenutbildningenforskning kring vart en

förtalaskäl kanOlikaska knytas.

Högskoleverket,ochSkolverket, Arnssektorsmyndigheter som0
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forskningsråd inom eller flera områden,ett0
fristående forskningsinstitut Rådet för arbetslivsforskning och0 som
Institutet för framtidsstudier.0

Kunskapslyftskommittén skulle för delsin kunna tänka sig att sats-en
ning på forskning inom området vuxenutbildning och livslångt lärande
skulle kunna planeras attgenom

för forskning inom området vuxenutbildning och livs-ett0 program
långt lärande inrättas,
detta läggs under forskningsrådet för humaniora och0 program sam-
hällsvetenskap samt

referensgrupp med företrädare för forskareoch knytsavnämare0 en
till med syfte uppmärksamma problem och föreslåprogrammet att
prioriteringar. skullePå så kunna undvika eller åtminstonesätt man
minimera dagens problem forskningen för brukarna inte kännsatt
relevant.
forskningsrådet också får i uppdrag för insatsernaatt att0 ansvara
utvärderas efterexempelvis den första sexårsperioden speciellt-
dess relevans för Vuxenutbildningens företrädare, så kunskapatt om
fortsatta forskningsbehov och infonnationsspridning kan utvinnas.

skede skulle kunnaI institutionaliseringett övervägasenare man en av
forskningen.

förslag ska givetvis inte frånta Skolverket,Detta Folkbildningsrådet,
fl. deras skyldighetNUTEK inom sina sektorer arbeta föratt attm.

forskningen Vuxenutbildningensinom område utvecklas.

Information kunskapsspridning-

föreligger KunskapslyftskommitténDet har uppfattat det-som upp--
enbara svårigheter för forskare nå användare vuxenutbild-inomatt
ningen med information och gamla forskningsresultat. Dettaom nya

allvarligt.är

föreslår fårKunskapslyftskommittén den färatt ansvaretsom
livslångtforskningsprogrammet vuxenutbildning och lärande

också fär forskningsresultaten sprids tillett attges ansvar av-
och informationsverksamhetennämarna efter kort in-att en

troduktionsperiod utvärderas avnämarsynpunkt.ur
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informationsspridningen föreslår KunskapslyftskommitténFör att
forskningsprogrammets informationsansvar kompletteras med

med uppdrageller flera nationella inrättasresurscentraatt ett
från förekommande svensk ochsprida forskningsresultatatt

livslångtkring vuxenutbildning ochinternationell forskning
lärande.

sektorsmyndigheterförslag innebär inte heller berördaDetta att
inomfråntas bidra till verksamhetenmotsvarande sitt attattansvar

forsk-utvecklas bland informationrespektive område via annat om nya
aktivt verka riktningSkolverkets uppgift exempelvis iningsrön. är att

fallet kommunalanationella målen för detta dende imot att - -
ochkunskap verksamheternauppnås. fâvuxenutbildningen För att om

utvärdering,Skolverket med uppföljning,utveckling arbetarbidra till
förutsättertillsyn. Kunskapslyftskommitténforskning ochutveckling,
förekom-Skoldatanätet informerarexempelvis viaSkolverketatt om

vuxenutbildningsområdet, enderamande forskning inom attgenom re-
tilllänkaSkoldatanätet ellersådan forskning idovisa överattgenom

högskola. Påochdatabaser hos respektive universitetlämpliga samma
kanalerFolkbildningsrådet via sinaförutsätter kommitténsätt att ger

ochHögskoleverket universitetinformation ochmotsvarande samtatt
Safari spridanätverk, exempelvissig för i sinahögskolor anstränger att

området.forskningsresultat inom Därut-förekommandekunskap om
exempelvisockså kunna utnyttjas,alternativa spridningsvägarböröver

planeras förwebb-sidaoch denKK-stiftelsens webb-sida KNUT som
hemsidaKunskapslyftetsHämösand,utvecklingscentrat idet egennya

mil.



Reflexioner272 och förslag SOU 1999:39



BakgrundSOU 2731999:39

Bakgrund8

utredaTilläggsdirektiv8.1 attom

studerande medsituationen för

funktionshinder i Vuxenutbildningen

regeringssammanträdevidKunskapslyftskommittén fick beslutgenom
utreda situa-tilläggsdirektiv dir. 1997:104den september 199718 att

alla formermed funktionshinder inomför studerandetionen av
Kunskapslyftskommittén skainnebärvuxenutbildning. Uppdraget att

studerande medhinder finns föroch analysera dekartlägga som0
funktionshinder vuxenutbildningeni

omfattningen de samladeoch analyserakartlägga resurser somav0
studerandeför möjliggöra förlandsting anvisarkommun och attstat,

vuxenutbildningendeltamed funktionshinder iatt
funktionshin-studerande medåtgärder kananalysera vilka gesom0

medlikvärdiga övrigastudera på villkormöjligheterder äratt som
vuxenstuderandes

funktionshinderstuderande medvilka svårigheterbelysa möter när0
extrakostnader för bostadsanpassning,det gäller finansieringen av

folkhögskolautbildning påomvårdnad underm.m.
kommun,ansvarsfördelningen mellanoch analyserakartlägga stat,0

funktionshind-förenskilde vad gäller utbildninglandsting och den
utbildningenomvårdnad anslutning tillVuxenstuderande och irade

för stude-könsperspektivdet finns skillnaderanalysera etturom0
vuxenutbildningen.funktionshinderrande med inom

ska kommitténfinns behov åtgärder,detanalysen visarOm ettatt av
inriktat påarbete skasådana. Kommitténslämna förslag på attvara

redan dagde ieffektivare användningåstadkomma resurser somaven
förslagfunktionshinder. Kun-människor med Deföranvisas som

förleda till kostnadsölmingarlämnar får inteskapslyftskommittén
eller kommunerna.staten
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8.2 Inriktning detta betänkandeav

sitt arbete med utredaI situationen för studerande med funktions-att
hinder i vuxenutbildningen har Kunskapslyftskommittén till delarstora
varit börja från början. del kommitténsEntvungen att storom av
arbete har bestått kartläggai områden.att nya

Flera förslagde kommittén kan komma lägga avseendeattav som
funktionshindrades situation i vuxenutbildningen principiellär naturav
och har klara beröringspunkter kommitténsmed huvuduppgift att
komma med förslag hur vuxenutbildningssystemet lång-i Sverigeom
siktigt ska utvecklas. Frågorna kring funktionshindrades utbildning bör
integreras i detta helhetsperspektiv, och betraktas förinte delsom en

Kunskapslyftskommitténsig. har också beakta förslag frånvissaatt
utredningar berör kommitténs uppdrag. nuläget har mångalsom av
dessa förslag bearbetats framförinte regeringen. gällerDettaännu av
allt de förslag utredningen funktions-FUNKISpresenteratssom av -
hindrade elever skolani SOU 1998:66. FUNKIS förslag gäller bl.a.

åtgärdsprogram samtliga skolformer det offentliga skol-i inom0
väsendet för barn- och ungdom
samordning för stöd ispecialpedagogiska frå-insatserstatens0 av

för med funktionshinderelevergor
läromedelsfrågor föri människoröversyn statens0 av engagemang

med funktionshinder.

ställningstaganden dessa frågor påverkar förutsättningar-Regeringens i
för Kunskapslyftskommitténs utredningsuppdrag.na

bakgrund detta har beslutat kommittén skaMot regeringen attav re-
dovisa sina överväganden dels i detta delbetänkande, dels i sitt slutbe-
tänkande ska lämnas i 2000.som mars

består delvis kartläggning och analysBetänkandets del av aven
gäller idag för studerande funktionshinderden situation med isom

vuxenutbildningen. Kommitténs arbete på detta område har koncentre-
utbildningsformematill kommunal vuxenutbildning och utbildningrats

vid folkhögskola. har kommittén kartlagt och analyseratDärutöver om-
fattningen de samlade för möjliggöra föranvisas attav resurser som
funktionshindrade delta vuxenutbildning. Vidare har kommitténiatt
kartlagt ansvarsfördelningen mellan kommun, landsting och denstat,
enskilde vad gäller vuxenutbildning för människor med funktionshinder

för stöd och service i anslutning till utbildningen. Ut-samt ansvar
gångspunkten för kommitténs arbete människor med funktions-är att

möjligheter tillhinder ska ha lika och kvalitetsmässigrätt ensamma
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till denutbildning studiedeltagare. knyter välövriga Detta ansom
internationella handikappolitikens målsättningar.svenska och

Kunskapslyftskommittén framfortsatta arbete Hög-I sitt emotser
Skolverkets redovisning uppdragskoleverkets och vissa somav

arbete. Högskoleverket ska undersöka situa-anknyter till kommitténs
funktionshinder landets universitet ochför studenter med vidtionen

för studenterhögskolor. Högskoleverket ska situationenäven överse
enskilda utbildningsanordnarefunktionshinder hosmed

har fått uppdragRegeringsbeslut 1998-11-26. Skolverket i att genom-
1998-12-17.föra granskning Regeringsbeslutsärvuxen av

Kommitténs arbete8.3

utredaKunskapslyftskommitténs arbete med situatio-viktig del iEn att
kon-funktionshinder vuxenutbildningenför studerande med i ärnen

början samlade kommitténmed handikapprörelsen. 1998takten I ettav
inledandetillhandkapprörelsens intresseorganisationerantal ettstort av

tillhandikapprörelsen har därefter fortsatt ochKontakten medmöte.
under det året påintensifierats. Kommittén har gångnadelviss nytt

hinderför diskussioner angående deorganisationernaträffat flera av
olika utbild-aktuella för deras medlemmar ivaritoch möjligheter som

ningsfonner.
studerande med funk-bild förfå tydlig situationenFör att aven

betydelse-med berörda myndigheter varithar kontakternationshinder,
underhandskontakter med utredningarhaftfulla. Kommittén har även

områden.närliggandeinom
vuxenutbildningenden kommunalaundersökningarsinaI samtav

medgenomfört strukturerade intervjuerhar kommitténfolkhögskolan
kommuner gjortkommunal vuxenutbildning i 38personal inom samt

landet.folkhögskolor i Kun-enkätundersökning riktad till samtligaen
besökthar under åretskapslyftskommittén och sekretariatet även sam-
har därmedfolkhögskolor. Kommitténkommuner och sjumanlagt åtta

erfarenheter ochiakttagelser och delpå plats kunnat göra ta avegna
kommit-studerande. harfrån både personal och Dettasynpunkter gett

studerandeförverklighetstrogen bild situationenochtén nära aven
utbildningsforrner.funktionshinder dessamed inom
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Definitioner8.4 och avgränsningar

Studerande med funktionshinder8.4.1

direktiven kommittén ska utreda förI situationen studerandeattanges
med funktionshinder alla formerinom vuxenutbildning. Funktions-av
hinder entydigtinget begrepp tydligt pekar avgränsadär utsom en

människor. funktionshinder och funktionshindradBegreppengrupp
förknippas med handikappbegreppet. Innebörden begreppen handi-av
kapp och handikappad har förändrats sedan de började användas i
socialpolitiska sammanhang. Till början betraktades handikappen som

egenskap hos individen dvs. svaghet eller begräns-en som en som en
ning förmåga. Under och 1970-talet började frångå1960-av en man
uppfattningen handikapp knutet till individen till förmånatt ettom var
för det så kallade miljörelaterade handikappbegreppet. Det gårsenare

handikapp egenskap hos med skadapå inte ärut att en en person en
eller sjukdom. Handikapp ska istället förhållande mellanettses som

ochskadan eller sjukdomen omgivning SOU 1990:19. Ipersonens
blir officielltslutet på 1970-talet den miljörelaterade handikappsynen

erkänd proposition 1979/ 80:1. Innebörden har dock föränd-i Sverige
sedan dess.rats

Världshälsoorganisationen presenterade definitionWHO 1980 en
handikappbegreppet åtskillnaddet miljörelaterade där mel-görsav en

funktionsbegränsning, funktionsnedsättning och handi-lan termema
korthet funktionsbegränsning faktiskkapp. Innebörden iär äratt en en

skada, sjukdom eller störning fysisk eller psykisk bemärkelseiannan
Funktionsnedsättning den begränsning individshos är av enen person.

funktionsförrnåga följden funktionsbegränsning. Handi-ärsom av en
de följderna funktionsbegränsning ellerkapp negativaär av en en

mellan individen och dennes omgivning.funktionsnedsättning i mötet
arbete med revidera den gällande handi-bedriverWHO ett att nu

huvuddrag revisonsarbetet klara ochkappklassifikationen. Några i är
funktionsbegränsningar föreslåsinnebär begreppet medersättasatt

kroppens funktioner och struktur och begreppet"Begränsningar i
handikapp nuvarande klassifikation föreslås medi ersättas
"deltagande Socialstyrelsen, 1997. beräknar kunna framWHO att ta

internationell klassifikation under och därefter1999en ny sommaren
klassifikationen tillkan arbetet påbörjas med svenskaöversättaatt

förhållanden.
förstandardregler antagits Nationema FNde FörentaI attsom av

med funktionsnedsättning delaktighet och jäm-tillförsäkra människor
kanUtrikesdepartementet m.fl., 1995 människor "halikhet attanges
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funktionsnedsättningar på grund fysiska eller intellektuella skadorav
medicinskaeller sjukdomar, eller hörselskador eller sjukdomar,syn-

tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdo-
kan bestående eller övergående natur".mar vara av

Handikapp definieras på följande handikappBegreppetsätt: avser
förlust eller möjligheterna delta samhällslivet påbegränsning iattav

andra. Handikapp beskriver mellan människorsätt mötetsamma som
funktionsnedsättning och Syftet fästamed omgivningen. är att upp-

märksamhet brister miljön och inom olika samhällsområden,på i ex-
utbildningempelvis brister information, kommunikation ochi som

funktionsnedsättning från delta lika vill-hindrar människor med påatt
kor.

funktionshinder definierasstuderande med inteBegreppet när-
Kunskapslyftskommitténs direktiv. bakgrund WHO:si Mot nuavmare

och standardregler hargällande definition handikappbegreppet FN:sav
till denvalt tolka uppdraget så detkommittén avgränsasattatt grupp

funktionsnedsättning handikappandeför vilkastuderande geren
därigenom får behovutbildningssituationen ochkonsekvenser i som av

används huvudsak begreppet studerandesärskilt stöd. betänkandet iI
hinderför beskriva förutsättningar och ifunktionshindermed att

samband med vuxenstudier.
studerande meddet gäller förcentralt begrepp situationenEtt när

tillgänglighet. hindervuxenutbildningen Defunktionshinder i är som
tillgänglighet.ofta följd bristandevuxenutbildningenuppstår i är en av

utbildningslokalemasfrågorlätt medTillgänglighet associeras om
ochvidare betydelseutfomming. har dockfysiska Begreppet en

handlar såle-tillgänglighet ochhela utbildningssituationensinbegriper
lärome-till information, tolk,omfattning tillgångendes i lika stor om

del, hjälpmedel etc.

Vuxenutbildning8.4.2

redovisas ilärande och utbildningKunskapslyftskommitténs påsyn
kunskapslyft och livs-förförsta betänkande,kommitténs En strategi

lärandet sker på1996:27. konstateraslångt lärande SOU Där att
Vuxenutbild-skolan och arbetslivet.vardagslivet, i imånga olika isätt
anordnadlivslånga lärandet formdel det iingår ining ut-avsom en

folk-vuxenutbildningen,kommunala och statligabildning inom den
arbetsmarknadsutbildningen, den privatastudieförbunden,högskolan,

högskolan de fall studierna inteiutbildningssektom inom äretc. samt
möjligheten för studerandeungdomsutbildning. Utöverbetraktaatt som

olikakursutbudet dedelta det ordinare inomfunktionshinder imed att
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utbildningsformerna finns dessutom kurser och utbildningar riktarsom
sig direkt studerande med funktionshinder.mot

Delar det Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 läg-av ansvar som
på kommuner och landsting exempelvis för lärandeinsatser iger avser

olika fonner. kan till exempel handla hantera deDet lära sigatt attom
förhjälpmedel behöver sin dagliga livsföring. kan handlaDet ävenman

pedagogiska inslag hälso- och sjukvårdens habiliterings- ochiom re-
habiliteringsinsatser. utbildningsinsatser brukar normaltDen typen av

inbegripas vuxenutbildning. Kunskapslyftskommitténinte i begreppet
har därför det uppgift belysa den utbild-inte sinsett att typensom av
ning.

medicinska rehabiliteringen bedrivs enligt hälso-denFörutom som
Arbetsmarknads-och sjukvårdslagen försäkringskassan,ävenansvarar

för rehabiliteringverket, socialtjänsten rehabilitering. Delar dennaav
vuxenutbild-vuxenutbildning inom för den ordinarieutgörs ramenav

och ingår dänned i kommitténs uppdrag.ningen
söker till utbildning högst indivi-Skälen till sig äratt en person en

befinnerhar med vilken livssituation individen sigduella och göraatt
och människor med funktionshin-går generaliseraDet inte säga attatt

från befolkningen detta avseende. faktumder skiljer sig i övrigt i Det
människor med funktionshinder högre andeldet bland är äratt somen

arbetslösa och kortutbildade dock viljan ochförtidspensionärer, gör att
lite annorlunda bakgrundmöjligheten studera kan Motut.att avse

viktiga det gällerdetta finns det några perspektiv är närextra stu-som
funktionshinder och vuxenutbildning.derande med

anställningsbarhetUtbildning för ökad

förväntas föränd-Arbetsmarknaden har genomgått och genomgå stora
utsträckning välutbil-Arbetsmarknaden efterfrågar i alltringar. större

kallade okvalificerade arbetsuppgifterdad arbetskraft samtidigt såsom
Funktionshindrade har högre andeltenderar försvinna.att som grupp en

befolkningenhögre andel med kort utbildning iarbetslösa och änen
arbetsmarknadenfunktionshinder kan leda till delarövrigt. Ett att av

smalare utbud arbetsmarknaden.tillgänglig vilket på Be-inte är ettger
ökar för individen ska bli anställningsbar.hovet utbilda sig attattav

högskoleutbildning eller yrkesutbildningkan sigDet röra en somom en
funktionshinder.speciellt till studerande medriktar sig
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habiliteringUtbildning rehabilitering ochsom

för blir funk-människor med funktionshinder och demFör stora som
tionshindrade ålder kan vuxenutbildning deli vuxen vara en av en

habilitering/rehabilitering. Utbildning folkhögskola ochlångsiktig på
exempel boende.internatboende kan till på vägenett steg mot egetvara

förUtbildning aktivitet

skaffa ökad kompetens ochUtbildning mycket bara sigär än attmer
anställningsbarhet. följd arbetslöshet ochdärigenom förbättra sin En av

efter-isoleras från samhället i övrigt,förtidspension kan attvara man
förknip-den dagliga sociala kontaktenfår delinte ärsomsom man av

dänned viktig källaVuxenutbildning kanpad med arbete. utgöraett en
väljerhuvudsakliga orsaken tillför sociala kontakter. Det att en person

fritidssysselsättningfall detutbilda kan i mångasig ärattatt vara en
med.trivssom man
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för svenskaMål den9

handikappolitiken

handikappolitikenMål för den svenska9.1

skri-handikappolitiken beskrivs i RegeringenssvenskaMålet för den
full1996/971120. Principemahandikappolitik rskrvelse omom

självbestämmande och tillgäng-levnadsvillkor,jämlikhetdelaktighet, i
handikappolitiken byggs.vilka den svenskagrundstenar pålighet deär

lika Insiktenlika värde ochalla människorsUtgångspunkten rätt.är om
grund förtillfunktionsförmåga måste liggaolikamänniskor haratt

individer såallaanvändas såmåstesamhällsplaneringen. Resurserna att
delta samhällslivet.i Delika förutsättningarlångt möjligt över-attges

handikappolitikenförgripande mål ärangessom

full delaktighet ilevnadsvillkor ochjämlikhetuppnå iatt sam-0
funktionshindermedförhällslivet personer

och självbestäm-självständighetför ökadförutsättningaratt ge0
funktionshindermedförmande personer

skapamed funktionshinderförförutsättningar attatt personer0 ge
med andravärdigt liv gemenskapisig ett

handikappområdet.samarbete påinternationelltfrämjaatt0

där hu-samlad strategipåhandikappområdet byggerPolitiken inom en
kommuner,myndigheter, landsting,vudinriktningen är att orga-ge

be-tillgängligheten i vidutvecklam.fl. förutsättningarnisationer att
medoch verksamheter. Personersamhällssektorerolikamärkelse inom

samhälls-delta imöjligt kunnaså långtfunktionshinder ska därigenom
funktionshinder.har någotde intemotsvarandelivet på sätt somsom

Översätta handikappolitiska måleninnebär deutbildningssektomtill
kanfunktionshinderstuderande medutformas såutbildning bör attatt

funktionshinderStuderande medundervisningen.ordinariedelta deni
likvärdigochkvalitetharutbildningtill ärhar rätt somsammasomen

deltagares.med övriga
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handikappolitiska reformerDe har genomförts under årsom senare
har, enligt skrivelse,regeringens i hög grad inriktats förbättrapå detatt
individuella stödet till med funktionshinder. harInsatsernapersoner
självfallet betydelse för dem får del dessa. Ibland har så-stor som av
dana fåttinsatser kompensera brister den utfonnningeni generella av
samhället och samhällsplaneringen. handikappolitiskaDen reform som
trädde kraft deni 1 januari 1994 syftar till med funktions-att personer
hinder ska ha till valfrihet, integritet och delaktigheträttsamma som
andra lagen stödGenom och till funktions-service vissapersoner. om
hindrade 1993:387 och lagen assistansersättning 1993:389 för-om
bättrades det individuella stödet till med funktionshinder.storapersoner

regeringens skrivelse åtgärderI inom handikappområdet iattanges
framtiden utsträckning ska inriktas åstadkommai på bättrestörre att
tillgänglighet verksamheter och miljöer.i gäller den fysiska till-Det
gängligheten, dvs. anpassade bostäder, utemiljöer, kollektivtrafik m.m.,

också tillgång till tolk, information, service och andra insatsermen som
krävs för med funktionshinder ska kunna delta i samhälls-att personer
livet på villkor andra.samma som

Internationella överenskommelser9.2

svenska handikappolitiska målen medDe i inne-överensstämmer stort
hållet standardregler för tillförsäkra människor medi FN:s att
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet och med den resolution

lika möjligheter för människor med funktionshinder, utfärdatsom som
ministerråd Resolution 97/C 12/01. ställa sigEU:s Genom attav

poli-bakom dessa dokument har Sverige tagit sig moraliskt ochett
funktionsned-tiskt för samhället till människor medatt anpassaansvar

sättningar.
Under avsnittet utbildning i standardreglerFN:s att sta-om anges

bör erkänna principen lika möjligheter till utbildning påterna om
och högskolenivå för ochgrundskole-, gymnasie- barn, ungdomar

Övergripandefunktionshinder. målsättning för utbildningenmedvuxna
utbildningsvägarna.sker för de ordinariebör den inomattvara ramen

möjliggöra detta bör skolsystemen, enligt standardreglema, till-För att
flexibilitet, utbyggnad och läroplanen.låta anpassning Undervisningav

ska kunna erbjudas hemmet. Specialundervisning kannära övervägas
det ordinarie undervisningssystemet kan tillgodose behovetintenär av

undervisning för alla människor. Målet bör dock stegvis integ-attvara
specialundervisningen i den vanliga undervisningen.rera

standardregler vidare utbildning det ordinarie skol-FN:s iattanger
förutsätter det finns teckenspråkstolkar lämpligtväsendet ochatt annat
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stöd. bör finnas förDet rutiner lämpligt stöd och lämplig hjälp görsom
utbildningen tillgänglig och tillfredsställer de behov männi-mer som
skor med funktionshinder har. börStaterna också till det finnsattse
undervisningsmaterial god kvalitet fortlöpande utbildningsamtav av
lärare och stödlärare.

Särskild uppmärksamhet bör enligt standardreglema riktas på
mycket små barn med funktionshinder, förskolebarn och särskiltvuxna,
kvinnor, med funktionshinder.

Under avsnittet arbete i FN:s standardregler att staternaom anges
bör erkänna förutsättningarprincipen skapas för människor medatt
funktionsnedsättning deså ska kunna utnyttja sina mänskliga rättig-att

Åtgärderheter, särskilt till arbete. bör vidtas så människorrätten att
med funktionsnedsättning ska kunna delta i träning och arbetsutbild-
ning inom den privata och informella sektorn.

denPå internationella konferensen specialundervisningom som ar-
rangerades ochUnesco Spaniens regering den så kal-1994 antogsav
lade Salamanca-deklarationen inriktningprinciper, och praxis vidom
undervisning elever i behov särskilt stöd Svenska Unescorådetav av
1996. deklarationenI för 92 regeringar,antogs representantersom av
däribland den svenska, och 25 internationella erkännsorganisationer
nödvändigheten och angelägenheten tillhandahålla undervisningattav

barn, ungdomar och med särskilda behov inom det ordinarieav vuxna
undervisningsväsendet. Under konferensen handlings-ävenantogs en

för specialpedagogiska åtgärder. Syftet med handlingsramen är attram
internationellaregeringar, organisationer och andra vägled-ge organ

förning och underlag planering åtgärder samband med genomfö-iav
randet Salamanca-deklarationen.av

standardregler Salamanca-deklarationenFN:s och utgår från de in-
ternationella överenskommelsema mänskliga rättigheter. inter-Deom
nationella dokumentens regler och rekommendationer berör raden
faktorer olikainom områden, exempelvis utbildningens organisation,
läromedel, hjälpmedel, studieñnansiering, lagstiftning och utvärdering,

har direkt eller indirekt betydelse för möjligheten för människorsom
med funktionshinder deltaga i vuxenutbildning på lika villkor. Enatt

detaljerad genomgång innehållet dei internationella dokumen-mer av
sker i kommande kapitel i samband med respektive område be-ten att

skrivs.
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10 Ansvarsfördelning mellan stat,
kommun, landsting och den
enskilde

förAnsvaret leva till de nationella och intemationellahandikap-att upp
politiska målen vilar på statsmakterna. praktikenI genomfö-ytterst är
randeansvaret fördelat mellan statliga myndigheter, kommuner och
landsting.

Uppdelningen mellan och kommuner och landstingstatenav ansvar
sin utgångspunkt i för verksamhettar haratt staten ansvarar som en

given anknytning till hela riket. Staten för utrikespolitik, för-ansvarar
och samhällsekonomin. Staten har också det övergripande ansvaretsvar

för medborgarnas grundläggande rättigheter kränksatt inte centrala,av
regionala eller lokala och övergripande för fördel-ettorgan ansvar
ningspolitiken, dvs. viss samhällelig standard allaatt garanterasen
medborgare bor.oavsett var man

Utvecklingen under 1990-talet har kommunerna utökatgett ett an-
Ädel-för det offentligas uppgifter. Kommunaliseringen skolan,svar av

reformen och övertagandet vården psykiskt sjuka exempel påärav av
områden övergått från och landsting till kommunema. Samti-statsom
digt har kommunernas möjlighet bestämma den verk-att övermer egna
samheten förstärkts under 1990-talet i och med allmän övergången
från regelstyming till mål- och resultatstyming.

Staten huvudman för vuxenutbildning bedrivs i form hög-är som av
skoleutbildning och arbetsmarknadsutbildning den utbildningsamt som
bedrivs Statens skolor for SSV. Dessutom finansierar statenav vuxna

huvudsaki den utbildning sker folkhögskolornasi och studieför-som
bundens och delarregi den utbildning bedrivs vid komplette-av som
rande skolor. Kommunerna för kommunal vuxenutbildning,ansvarar
vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux och svenskundervisning
för invandrare sñ.

Funktionshindrade har alla del utbildningrätt att tasamma som av
och på vissa områden dessutom till särskilt stöd för kunna deltarätt iatt
vuxenutbildning. Inom vissa områden har kommun, landsting ochstat,
skolhuvudmannen på motsvarande särskilda skyldigheter försätt att
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utbild-kunna delta imed funktionshinderstuderandeunderlätta för att
ningen.

utbild-funktionshinder delta imedför individMöjligheten attetten
till-utbildningensofta beroendedennaoch tillgodogöra signing är av

utbild-anknytning tillmedmängd olika anpassningargänglighet. En
övergripandeHuvudmannen harkrävas.ningssituationen kan ett ansvar

människor.för alla In-bedrivs tillgängligför den utbildning äratt som
dockutbildningssituationenkrävadividens möjlighet ärattatt anpassas

utbildningsform och denberoende påbegränsad och varierar anpass-
krävs.ning som

tillrättighetfunktionshinder harmedStuderande att antassamma
Rättighetenfunktionshinder.harde intevuxenutbildning ettsomsom

till utbild-rättighetendocksärskilt stödfå antasän attärettatt svagare
skyl-ochövergripandehuvudmannenspåberorningen. Det att ansvar

för alla sällantillgängligutbildningendighet motsvarasgöraatt enav
stöd eller anpassning. Försärskiltkrävaför individen atträttighet ettatt

lagenreglerad lag ochden irättighet krävs ärkunna utkräva attäratten
och förutsättningargäller innehållbåde vadpreciserad samtnoggrant

domstolsut-enskildedenutkrävbar, dvs.rättigheten ettattäratt genom
huvudmannenden ansvarigehävda sinska kunnaslag rätt mot

1995.Hollander,

ñnansieringsprincipenoch10.1 Ansvars-

handikappolitiksvenskinomgrundläggande principerna ärdeEn av
innebärjinansieringsprincipen. Denochkallade attden så ansvars-

verksamhet såbedriva sinutforma ochsamhället ska attsektorvarje i
med funktions-för alla medborgare,tillgängligden blir även personer

bliföravseendei någotbehöververksamhet atthinder. Om anpassasen
och finansierasvidtasanpassningsåtgärdenaktuellatillgänglig, ska den

1995/96:86. An-prop.verksamhetenordinarieför deninom ramen
lagstiftningreglerad ifinns intefinansieringsprincipen utanochsvars-

målsättning.ska som enmer ses
ñnansieringsprincipenochperspektiv fårfinansielltUr ett ansvars-

täcka in-skautbildningtillmedelde äveninnebörden avsättsatt som
funktionshinderstuderande medfördet möjligt stu-attgörsatser som

finansie-ochfrånandra. Avstegvillkordera på ansvars-somsamma
och bekostarinhuvudman går sär-skerringsprincipen när annanen

kan motiverat.varför detorsaker tillfinns fleraskilda insatser. Det vara
vik-särskiltsäkerställa insatserHuvudanledningen attär att ansessom

effektivitets-motiveratkan ocksåstånd.till Detkommertiga urvara
befolk-för litetkan hamindre kommunexempelvissynpunkt då etten
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ningsunderlag för verksamheten ska kunna drivas med kvalitet ochatt
till rimliga kostnader.

kommunalFör vuxenutbildning innebär och ñnansieringsansvars-
principen således det skolhuvudmannen, dvs. kommunenäratt som

för utbildningen tillgänglig för alla. Kostnaderna föratt äransvarar
detta ska finansieras kommunen. tillämpningEn ochav av ansvars-
finansieringsprincipen på kommunal nivå innebär medlen skaatt tas
inom för de för vuxenutbildning.avsattsramen resurser som

Eftersom principen i sig inte på något tvingande krävssätt är en
reglering fonn föri någon den ska tillämpbar. Ett exempel däratt vara

och ñnansieringsprincipen finns inbyggd lagstiftningeni deäransvars-
regler stadgar byggnader vid eller ombyggnation skaatt ut-som ny-
formas så de kan användas med nedsatt rörelse- elleratt av personer
orienteringsfönnåga. Anpassningskostnadema finansierasska på sam-

de byggkostnaderna.övrigasättma som
kommunalaDet för skolan och Skollagens bestämmelseransvaret

allas till utbildning innebär grundläggande för kom-rätt ettom ansvar
den kommunala vuxenutbildningen tillgängligatt görs ävenmunerna

för studerande med funktionshinder. dockAnsvaret inte preciserat påär
så det reglerar vissa insatser.sätt att

det gällerNär möjligheten delta vuxenutbildning föri studerandeatt
med funktionshinder kan det också krävas anpassningar eller speciella
lösningar vid sidan själva undervisningssituationen. förAnsvaretav en
sådan insats ligger ibland på huvudman skolhuvudmannen.änen annan
Gränsen mellan utbildningshuvudmannens huvudmansansvar, annan

och individens ibland svår dra. Exempel på stödär attansvar ansvar
självklart liggerinte inom för skolhuvudmannenssom ramen ansvar

eller huvudman till frånoch utbildningen,över ärtas av annan resor
personlig assistent, älpmedel, försörjning under studietiden m.m.

Särskilt stöd

särskilt stöd finns kan detDär antingen utgå direkt till individen eller
till skolhuvudmannen. Stöd kan formutgå i tjänster, kom-av pengar,
petensförsörjning, hjälpmedel eller läromedel. för erbjudaAnsvaret att
sådant stöd delat kommun, landsting och statliga myndigheterär av
beroende på stöd. förKommunernas stöd utgår fram-typen av ansvarar
förallt från Socialtjänstlagen 1980:620 och 1993:387 stödLagen om
och service till funktionshindradevissa LSS. Landstingen ansvarar
för hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763
där framförallt rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsförsörjning

ingar.
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kommande avsnitt beskrivs landstingens och kommuner-I statens,
och verksamhet det gäller särskilda stödinsatser harnärnas ansvar som

betydelse för möjligheterna för studerande funktionshindermed att
deltaga vuxenutbildning.i

särskilda åtagande för10.2 Statens vuxen-

studerande med funktionshinder

i utbildningssituationen10.2.l Insatser

särskilda stöd for studerande med funktionshinder inomStatens
vuxenutbildningen kanaliseras myndigheter. Skolverketvissagenom

central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendethar som
allmänt för utveckling och tillsyn skolväsendet. Ansvarett ansvar av

för frågor utbildning för med funktionshinder ingetutgörom vuxna
Elever med funktionshinder inom det vidare begreppetundantag. ryms

särskilt stöd" verket använder. Skolverketelever i behov gerav som
studerande eller skolhuvudmändirekt ekonomiskt stöd till inominget

området funktionshindrade i vuxenutbildning. insatserDe görssom
utvecklings- och till-verkets uppföljnings-, utvärderings-,ligger inom

uppdragsynsverksamhet. Skolverket fick års regleringsbrev ii 1997 att

särskild uppmärksamhet åt utvärderingsåtgärder detnärägna
dolda handi-gäller funktionshindrade elever och elever med

vuxenutbildning olika slag.kapp eller studiesvårigheter i av

huvudsakliga resultaten från Skolverkets utvärderingar mellanDe
med fokus de frågor aktuella för uppdraget redo-1995-1998 på ärsom

diskuteras sammanfattande Skolverket l999n.visas och i rapport.en
handlingsprogram för särskilt stöd i barn-Skolverket har startat ett

Syftet handlingsprogrammet fokuseraoch skola. med är attomsorg
dessa föreslå åtgärder.strategiskt viktiga områden och inom

fåtal kommunalSkolverkets tillsynsärenden berör endastAv ett
denvuxenutbildning. Vid sökning i Skolverkets tillsynsdatabas, llen

omfattar alla tillsynsbeslut sedan den l juli 1995januari 1999, er-som
träffar skolformen kommunal Vuxenutbildning. dessahölls på Av15
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tillsynsärenden hade registrerats med sökordet "särskilda stödinsat-tre
stödundervisning.ochser

för särskilt utbildningsstöd detSisus arbetar medStatens institut
övergripande målet förbättra förutsättningarna för utbildning ochatt

för och med funktionshinder.studier unga vuxna
de volymmässigt anslagen tillMyndigheten, hanterar in-störstasom

för studerande med funktionshinder i vuxenutbildningen, dispo-satser
anslag.tvånerar

vårdartjänst uppgick till Mkr. Vårdar-Statsbidraget för 1998 186
rörelsehindrade ska deninnebär praktisk assistans till ochtjänst stu-ge

genomförasådant stöd denne kan bo på studieorten ochderande ett att
till rörelsehind-anslaget riktas normalt ungefärstudierna. 4Av procent

folkhögskolan och till riks-rade högskolan, till 50i 46 procent procent
rörelsehindrade.förgymnasium

särskilt kostnadskrävandetilläggsbidrag ska användas tillSisus ut-
funktionshinder.folkhögskola för deltagare medvidbildningsinsatser

förlärarinsatser, tolk, assistansförstärktaBidragen kan t.ex.avse
tekniskrörelsehindrade, anpassade läromedel, anpassningandra än av

byggnadskomplettering. anslagetoch Inomutrustning viss ävenges
anpassningskurser och tillanordnar kortastöd till folkhögskolor som

förstudiematerialriksförbund för teknisk anpassningSynskadades av
anslaget går normaltdövblinda. Ungefärsynskadade och 40 procent av

funktions-studerande medför olikatill anpassningskurser grupper av
tillsynskadade och Syn-dövblinda och äldre llhinder, främst procent

för till Mkr.uppgick anslaget 1998 37riksförbund. Totaltskadades
Folk-förening bildadideell 1991Folkbildningsrådet FBR är aven

RörelsefolkhögskolornasLandstingsförbundet ochbildningsförbundet,
uppgift för med-tillhar enligt stadgarnaintresseorganisation. FBR att

kräver förriksdag och regeringräkning fullgöra detlemmamas attsom
folkhögskolorbedrivstill den verksamhetStatsbidraget ska utgå som av

Funktionshindrade de målgrupperstudieförbund.och utgör somen av
till.särskilt ska vända sigfolkbildningen

folkhögskolor ochmedel tilluppgifter fördelaFBR:sEn är attav
folkhögskolomaanslaget tillstudieförbund. det samladeAv avsattes

för kost-förstärkningsbidragdvs. Mkr.cirka lll1998 10 procent, som
för funktionshindradeutbildningsamband med anpassningnader i av

folkhögsko-Medlen fördelas tillmiljoner.och invandrare ca 26 ut

kommun fullgör sinatillsyn utredningarSkolverkets prövar ensom omavser
ellersker initiativoch förordningar. Tillsynenenligt lagarskyldigheter eget

vuxenutbildning. olikakommunal Deklagomål från deltagare igrund t.ex. enav
vaddatabasen beroendeeller fler sökord itillsynsärendena tilldelas ett

innehåller.tillsynsärendet

1019-0609Vuxenutbildning
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efterloma kriterier utarbetat. Sisus tilläggsbidrag ochFBR FBR:ssom
förstärkningsbidrag har syfte.i stort sett samma

Vid Folkbildningsrådets fördelning statsbidrag till studieförbun-av
dens verksamhet har bidragskriteriema utformats också den delså att

studieförbundens verksamhet riktar till deltagare med funk-sigav som
tionshinder invandrare ligger till grund för fördelningensamt stats-av
bidraget. Vid det fördelningstillfället omfördelades på grundsenaste av
dessa kriterier Mkr Mkr avsåg verksamhet för invandrare.95 42varav

själva dessa medel fördelas till verk-Studieförbunden sedan huravgör
förbundet. finns möjlighet för studie-samheten inom det Det ävenegna

för framställningförbunden söka medel olika ändamål, exempelvisatt
läromedel, från Allmänna arvsfonden.av

för handikappfrågor skolan SIH ska enligtStatens iinstitut
förinstruktionen hjälp och stöd till kommunerna underlättaattge

stöd till elevernaskolgången för elever med handikapp i skolan samt ge
utvecklingsarbete rörande stödin-skolarbetet, främja forsknings- ochi

1991:1081. Myndig-för elever med handikapp i skolan SFSsatser
läromedel förska också utveckla, framställa och distribueraheten

hörselskadade/döva och utveck-med synskada, rörelsehinder,elever
för de statligacentral förvaltningsmyndighetlingsstöming. SIH är

specialskoloma.
fält-frågor till kommunerna SIH:sStöd specialpedagogiskai avges

offentligaspecialpedagogiskt stöd detförorganisation. Ansvaret avser
skolväsendet för Fältor-skolväsendet, dvs. det offentligaäven vuxna.

funktionshinder.för slagbestår konsulenter vissaganisationen av av
dövblinda.finns särskilda förtjänster IngaSåvitt vuxnavuxnaavser

vuxenutbildning.särskilt inriktade på Deandra konsulenter vid SIH är
utifrån behovet grund-antal dimensionerat ikonsulentemasövriga är

denfáltorganisation också tilloch gymnasieskolan. SIH:sskolan tas
gymnasieskolan ochanspråk för grundskolan,övervägande delen ihelt

och lärarestöder och hjälper elever inomsärskolan. konsulenterSIH:s
och tid.vuxenutbildningen efterfrågan An-kommunala i månden av

med behovde olikaför fördela mellansvaret att gruppernaresurserna
hosstöd ligger SIH.av

konsulentverksamhetOrsaken till så liten del SIH:satt pass aven
framförallt vid bildandettill ligger i SIH,vänder sig att av myn-vuxna

befintliga stödorganisationlänsskolnämndemasdigheten, övertog som
kommunala vuxenutbildningen.inriktad stöd till deninte mot attvar ge

"Särskilda på skolområ-delar anslaget insatserfördelar A9SIH av
kostnader för regionalför täcka insatserdet till kommuner artatt av

eller andra med särskildamed funktionshindervidtas för eleversom
ansöka dessa särskildaMöjligheten för kommunernabehov. att me-om

gymnasieskolan.för gmnd- ochdel finns dock bara
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SIH utvecklar, säljer och producerar själv eller lämnaattgenom-
produktionsstöd läromedel avsedda användas i undervisningatt som-

under tillsyn Skolverket. Myndigheten redovisar årsredovis-står iav
för kostnaderna för verksamhetsgrenen läromedels-ningen 1998 att

framställning uppgick till miljoner kronor. Intäkterna från försälj-69
uppgick till miljoner kronor. Endast liten del lärome-ning 13 en av

delsverksamheten riktar sig mot vuxna.
läromedelEnligt anledningarna till produktionenSIH är atten avav

får förfrågningar framför liten SIH sällanär sär-att att taomvuxna
för vuxenstuderande. efterfråganskilda läromedel påDen största an-

synskadade studerande.passade läromedel finns bland blinda och Det
också där de kostnaderna ligger. normal lärobok kostarEnär runtstora

Studerande kommunal vuxenutbild-000 kronor inom15 översätta.att
litteraturkostnader. finns, till skillnadsjälva för sinaning Detansvarar

medelhögskole- och folkhögskoleutbildning, inga centralamot som
för täcka extrakostnader för kurslitteratur. Vissakan utnyttjas att gym-

finns och börnasieböcker i framförallt kämämnena SIHöversatta av
vuxenutbildning. tillgångenanvända i kommunal övrigaI ämnen äratt

bok kostar kronor iläroböcker dålig. En 250på översatta runtsom
kronor kopierar befintligtryckt form kostar 600 SIH över-runt om en

Punktskriftsböcker betydligt dyrare.kassetbok.sättning ärav en
skyldiga vid behov 0,15och högskolorUniversitet är avsättaatt pro-

funktions-för stöd till studenter medgmndutbildningsanslagetcent av
finns det möjlighetde fall detta inte täcker kostnadernahinder. I att an-

förvaltarmedel hos Stockholms universitetsöka ettextra na-somom
för kronor.Anslaget uppgår till 14,5 miljoner Dettionellt anslag. 1999

ansökahögskolor år behöverungefär och varje10 universitetär som
därframförallt de har döva studenterberor påmedel. Det attextraom

studerade döva studenter vidsimultantolkas.undervisningen 1998 57
uppgick tillhögskolor. Kostnaden för tolkningenuniversitet och15

studenter och forskarstuderandeTotaltmiljoner kronor. 88317,4 tog
Högskolans totala kostnadersärskilda medlen under 1998.del deav

kommer statsbidraget förmiljoner kronor Därtilluppgick till 24 1998.
fördelar.vårdartjänst Sisussom

har blandoch punktskriftsbiblioteket TPBTalboks- annat ansvar
eller läshandikapphögskolestuderande med synskadaför annatatt

för demeller dyslexi får kurslitteratur pårörelsehinder sinsåsom ett
Produktionen kurslitteratur finansierasmedium. ettanpassat avav

Antalettill miljoner kronor.för uppgår 23,5anslag 1999som
från ökar. Totalt 345får kurslitteraturhögskolestudenter TPB varsom

Kostnaden registreradregistrerade hos under 1998.studenter TPB per
knappt kronor.genomsnitt 72 000student ivar
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TÖITolk- och vid Stockholms universitetöversättarinstitutet
anordnar utbildning tolkar och på universitetsnivå.översättareav

TÖIfördelar statsbidrag till folkbildningen,Dessutom för 1999ett som
till miljoner folkhögskoloruppgår 33,1 kronor, till för utbildning av

förtolkar döva, dövblinda och vuxendöva till teckenspråkslär-samt
utbildning m.m.

LL-stiftelsen producerar lättlästa böcker och nyhetstidningen
Stiftelsens mål begåvningshandikappade och8 SIDOR. vissaär att

tillgodosesandra med lässvårigheter ska medgrupper
nyhetsinforrnation och litteratur. disponerar stiftelsenFör 1999 ett
anslag på 13,3 miljoner kronor.

Omfattningen medel för särskilda10.3 av

för studerande funktions-insatser med
hinder

tabellen nedan har sammanställning de anslaggjortsI överen som
till funktionshindrade vuxenutbildningen.finns för särskilt stöd i

för insatser förTabell 10.1. Sammanställning medel särskildaöver
funktionshinder 1998studerande med

Anslagmkr Sza mkrFolkhögskolan Myndighet
Sisus 33,6Tilläggsbidrag
FBR 87,1Förstärknlngsbidrag

Vårdartjänst folkhögskolan Sisus 80.3inom
folkhögskolan 201Totalt

Anslagmkr Sza mkrHögskolan Myndighet
Kostnader i högskolan

24,31998 för anpassning m.m.
SU 9,5anslagvarav-

Bidrag till läromedelsframställning TPB 23,0
Várdartjänst högskolan Sisus 6,0inom

53,3Totalt högskolan
Förstärkningsbidrag for invandrareAnslag for 1998 ingetAnm: annatom anges.

språksvårigheter medräknat.med är
Stockholms Kostnader för stödåt-Källa: Statsliggaren for 1998. universitet, 1998

Folkbildningsrå-forskarstuderande med funktionshinder.gärder till studenter och
ÅrsredovisningÅrsredovisningdet 1998. Sisus 1999, 1999.1999,
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Stöd till barn- och ungdomar

utredningenI Funkis funktionshindrade elever skolani SOU-
1998:66 finns nedanstående sammanställning de särskilda statligaöver
anslag finns för utbildning, stöd och läromedel for barn ochsom ung-
domar med funktionshinder skolan.i

Tabell 10.2. Statens särskilda anslag for utbildning, stöd och
läromedel for barn och ungdomar funktionshindermed m.m.
budgetåren 1997 och 1998

Anslag till barn- och ungdomsskolan 1997 1998
Mkr. Mkr.

Specialskolan, inklusive resurscenter 414 840 418 943
SIH, inklusive konsulentorganisation 114 375 116 623
Skolutveckling och produktion läromedel 20 467 20 936av
Särskilda på skolområdet/motsvarandeinsatser 243 856 258 336

Varav
sjukhusundervisning 64 841 67 279-
regionala utbildningsinsatser 50 100 51 984-
riksgymnasier 109 215 118 298-
riksrekryterande utbildning för utveck- 19 700 20 775-

lingsstörda barn och ungdomar
omvårdnadsinsatserstatsbidrag för vid 76 900 85 800

Rh-gymnasium
Totalt 870 438 900 638

Bidrag till boende och för elever vid RGD/RGH 52 100 53 273resor
och RH

stårRGD/RGD for riksrekryterandeAmn.: gymnasieutbildning for döva respek-
tive hörselskadade och riksrekryterandeRH för gymnasieutbildning for rörelse-
hindrade.
Källa: SOU 1998:66, Funktionshindrade eleverF UNKIS iskolan.-

Tabellen visar kostnader förpåtagit sig vissa barn ochatt staten ung-
domsutbildning. hälften anslagenKnappt utbildning för barnav avser
och ungdomar huvudman för. Den resterande delen destaten ärsom av
samlade anslagen främst avsedda för statsbidrag till riksrekryterandeär
gymnasieutbildning föroch insatser knutna till utbildning för barn och
ungdomar bedrivs kommunala huvudmän. Delar ba-SIH:ssom av av
sanslagz och anslaget för produktion läromedel kan dock ävenav an-

Övrigavändas till stöd för elever kommunali vuxenutbildning. anslag i

2 SIH:s konsulenter erbjuder visst specialpedagogiskt stöd till kommunal
vuxenutbildning.



kommun, landsting och den enskilde 1999:39Ansvarsfördelning mellan SOU294 stat,

barn- och ungdomsutbildning.tabellen vänder sig enkom till Motsva-
kostnader sambandför kommunerna för irande medel ersätta extraatt

funktionshinder den kommunalastuderande med imed undervisning av
saknas.vuxenutbildningen

de statligasärskilda statliga visargenomgångDenna attresurserav
med funktions-för särskilda för studerandemedel insatseravsättssom

för barn- ochutbildningssammanhang särklasshinder ii störstär ung-
följt folkbildningen medmiljoner för 1998domsskolan med 900 avca

miljoner föroch högskoleväsendet med 54miljoner för 1998198ca
1998.

del de samladevisar endastGenomgången resurser som sam-en av
funktionshinderför studerande medunderlättahället anvisar för attatt

framförallt delberor påvuxenutbildning. Detdeltaga i att stor aven
intekommunal och det isker i regivuxenutbildningen stort settatt

funktionshinder istuderande medmedel riktade tillfinns statliganågra
omfattningen devuxenutbildning. Uppgifterkommunal av resurserom

för studerandeför möjliggöralandsting anvisarkommuner och attsom
riksnivå.vuxenutbildning saknas på Idelta ifunktionshindermed att

deuppgifter omfattningenregel saknas även resurser som en-avom
kommunal-/landstingsnivå.anvisar påoch landstingskilda kommuner

finansierad vuxenutbildningKommunalt

rela-tabellfinns visades i 10.2ungdomsskolanbarn- och ettInom som
fleramed medsida ochansvarstagande från itivt attstatensstort man

verksamheten ellerden kommunalaoch stödjerolika anslag går in er-
tillkostnader. Anledningarnaför görkommuner att statenextrasätter

och ungdoms-i barn-och finansieringsprincipenfrånavsteg ansvars-
sannoliktharkan många. Detvuxenutbildningenskolan inte i varamen

gymnasie-skolform ochobligatoriskgrundskolanbetydelse attäratt en
vuxenutbildningmedan kommunalockså detrealiteten ärskolan i är en

särskiltviktigaredärförutbildningsform och detfrivillig attansetts ge
likvärdigpå såförstöd till kommunernastatligt sätt garanteraatt en

ungdomsskola.ochbarn-
statligavid sidan detvuxenutbildningen stårkommunaladenAtt av

dvs.fmaniseringsprincipen,ochenlighet medstödsystemet iär ansvars-
harhär fallet kommunerna-i detdet huvudmannenäratt ansva-som-

för allablir tillgängligvid meningtill utbildningen iför attret att se
ske inomenlighet med principenska imänniskor. Finansieringen ra-

fanns statligaUnder 1980-taletkommunala budgeten.för den me-men
för täckatill kommunernaSkolöverstyrelsen fördeladedel extraattsom

funk-vuxenstuderande medsamband med undervisningkostnader i av
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tionshinder. Som följd kommunaliseringen skolan har hela deten av av
finansiella lagts på kommunerna. I propositionenöver Växaansvaret
med kunskaper gymnasieskolan och vuxenutbildningen prop.om-
1990/91 :85 skriver det föredragande statsrådet Persson att

bidrag tidigareDet har för främja handikap-anvisats attsom
pades möjligheter deltaga vuxenutbildning, ska enligheti iatt
med riksdagens beslut anledningi fö-ansvarspropositionen,av

till sektorsbidraget för kommunernas skolväsende. Avsiktenras
med bort de särskilda bidragen självfallet han-är inteatt ta att
dikappade studerande ska möjligheter bedrivasämre att
studier. Istället det fråga kommunerna helt ochär att ettom ge
odelat för kommuninnevånares studiesituation.sinaansvar

omfattarDetta med behov särskildaävenansvar vuxna av
stödåtgärder på grund handikapp.sittav

Konstruktionen där kommunerna har allmänt för erbjudaett attansvar
stöd få preciserade skyldigheter orsakerna till stödetär attmen en av
till studerande med funktionshinder olika i olika kommuner.utser
Öronmärkta statliga bidrag skulle sannolikt minska skillnaderna förut-i

försättningar studerande med funktionshinder deltaga iatt vuxenut-
bildningen mellan olika kommuner eftersom stödinsatsema blir mindre
beroende kommunala ekonomiska prioriteringar.av

Statligt finansierad vuxenutbildning

Högskoleutbildning folkbildningoch finansieras främst statligagenom
medel. därför naturligt statligaDet medel finansierar deär ävenatt ex-
trakostnader kan finnas för studerande med funktionshinder. Ur ettsom
statsfinansiellt perspektiv brukar hävdas kostnader förknippade medatt
utbildning bör belasta de medel regering och riksdag föravsättersom
utbildning. innebär utbildningspolitiken,Det påatt sättsamma som ex-
empelvis trañkpolitiken, bör utformas med hänsyn till människor med
funktionshinder och eventuella extrakostnader för studerande medatt
funktionshinder bör utbildningspolitisk kostnad och inteses som en

handikapp- eller socialpolitisk kostnad.som en
Folkbildningen får huvudsakligasitt bidrag från kulturdepartemen-

utgiftsområde och högskolan från utbildningsdepartementetstets ut-
bildningsområde. särskilda medel finnsDe för insatser riktade tillsom
studerande med funktionshinder i samband med studier ligger med ett
undantag under utbildningsdepartementet. Undantaget de medelär som
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för rörelsehindrade liggerpraktisk assistansdisponerar förSisus som
utgiftsområde.under socialdepartementets

Fördelning medel10.3.1 av

studerande med funk-tillgänglig förutbildningenförAnsvaret görsatt
utbildningsanordnare. dettarespektive Iligger påtionshinder ansvar

konstruk-olikakrävs. Genomde insatserfinansieraligger även att som
vuxenutbild-finansieradetill den statligtmedelsfördelningenhartioner

utbild-såutbildningsväsendet byggtsreguljäradetningen inom attupp
dekostnadsansvarfrån visstningsanordnama avlastas ovan re-genom

högskolans fall har respektiveverksamhet.myndigheternas Idovisade
de reglerformaliseratshögskolas finansieringsansvar sägersomgenom

med funk-för studenterbehovet stödska beaktahögskolornaatt av
0,15högskola vid behov skavarjetionshinder och avsätta procentatt
funktionshin-studerande medför stöd tillgrundutbildningsanslagetav

delvisefter ansökandetta belopp kanöverstigerKostnaderder. som
förfogarStockholms universitetmedeltäckas de över.somav

från kostnads-utbildningsanordnamafolkhögskolan avlastasInom
10Folkbildningsrådetdels avsätter procentattansvaret avgenom

utbildning församband med anpassningkostnader itillstatsbidraget av
för-statsbidrag Sisusdels defunktionshinderstuderande med genom

delar.
för deltagareverksamhetstudieförbundsverksamhetenInom ger

Folk-statsbidrag frånhögreoch invandrarefunktionshindermed ett
kostnadermedel förcentralafinns dock ingabildningsrådet. Det extra

studieförbundtill förbunden. Någrafördelasmedelsamtliga ututan
funktionshinderdeltagare medförcentralt för insatserlyfter av pengar

riksförbundSynskadadesolika kursanordnare.sökassedan kan avsom
för synskadadestudiematerialanpassningmedel förfår via Sisus av

dövblinda deltagare.och

finansieringsprincipenochAnsvars-

och finansieringsprincipensperspektiv kanfinansielltUr ett ansvars-
den blirska utformas såsamhälletsektor iidé, varjebärande attattom

eventuella anpassningaroch demedborgaretillgänglig för alla att som
ordinarieför denfinansieras inomvidtas ochbehövas skakan ramen

finnsvuxenutbildningen.gälla för Dethuvudsakverksamheten, i sägas
statsfmansielltviktig.varför principen Urskäl tillframförallt två är ett

kostnader ochsektor bär sinarimligt varjeperspektiv detär att uregna
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handikappolitiskt perspektiv bör det naturligt och självklartett ettvara
inslag inom för all samhällelig verksamhet verka för till-att attramen
gängligheten ökar för alla individer.

praktiskt har det sannolikt betydelse hur till-Rent principenstörre
finansieringen förlämpas, dvs. hur insatser öka tillgängligheten iattav

utbildningssituationen sker praktiken. tillämpa fullti Att principen ut
och lägga hela finansieringsansvaret på respektive utbildningsanord-

har nackdelar. Särskilt gäller det mindre utbildningsanordnarenare som
proportionellt kan få mycket kostnader under efter-vissa årsett stora

det relativt ovanligt med studerande behöver särskilt stödär somsom
och kostnaderna för vissa insatser ibland kan mycket Cent-stora.vara
ralt medel kan fungera sprida kostnaderna påsättavsatta ett att ettsom

studerandeantal.större
folkhögskolan där varje utbildningsanordnare relativt litenInom är

procent3finns andelen centrala medel, ungefär deden 16största to-av
till folkhögskoloma öronmärkta till olikatala statliga medlen insatserär

funktionshinder.för tillgängligheten för deltagare medöka Förutomatt
kostnaderna studerandeunderlag innebär detsprida på störreatt ett

studieförbun-handlingsutrymmet blir i till exempelockså större änatt
får respektive studieförbund.fall prioriteringarna inomdens där göras
frånvaron centrala statliga medelmotsvarande kan inomPå sätt av

handlingsut-vuxenutbildning begränsa beredskapen ochkommunal
studerande funktionshindermedför små kommuner att ta emotrymmet

exemplifieras bl.a. Vetlanda kommunsvuxenutbildningen. ii Detta
förra delbetänkande där deKunskapslyftskommitténspåremissvar

för kräverkrävs döv elevhävdar de att antaatt som enresurser som en
utbildningskostna-skulle sluka motsvarandetolkassistent resurser

ordinarie elever.dema för minst 15

ordinariesidan detvid10.4 Insatser av

utbildningsväsendet

föruppgift underlättahar tillVid sidan de myndigheter attsomav
utbildnings-deltaga i det reguljäramänniskor med funktionshinder att

Riksförsäkringsver-underväsendet verksamhethar även sorterarsom
för studerandeArbetsmarknadsverket AMV betydelseochket RFV

ochframförallt administrerafunktionshinder. sigmed Det rör attom
finansiera utbildning inomekonomiska stöd ochbetala vissa attut ra-

3 från ochstatsbidraget SISUSingår medelde FBRde 16 avsätterI procenten som
båda anslag.
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för rehabiliterande verksamhet eller arbetsmarknadspolitiska åt-men
gärder. Arbetsmarknadsverket ska prioritera människor med funktions-
hinder i sin verksamhet. de arbetslösaAv utgjorde med ettgruppen ar-
betshandikapp de inskrivna vid10 Av arbetsförmedlingenprocent.ca

andelen sökande med arbetshandikapp 15närmare procentvar
Arbetsmarknadsverket 1999.

Försäkringskassanl 0.4. l

Försäkringskassan handlägger enskilda ärenden inom socialförsäk-
rings- och bidragssystemet och har framförallt uppgifter hartre som
betydelse för möjligheten för människor med funktionshinder att ut-
bilda ålder.sig i vuxen

administrera vissa ekonomiska stöd studerande med funktions-0 som
sökahinder kan

.
samordna de rehabiliteringsinsater bedrivs olika myndighe-0 som av

och till de rehabiliteringsåtgärder vidtas behövs förter attse som en
effektiv rehabilitering

erbjuda rehabiliteringstjänster.upphandla och vissa0

Ekonomiskt stöd

deltarUtbildningsbidrag/aktivitetsstöd kan till den i arbets-ges som
IT-utbildning, yrkesinriktad rehabilitering,marknadsutbildning, ar-

betspraktik, verksamhet på datortek eller näringsverksamhetstart av
för arbetsmarknadsåtgärd. Länsarbetsnämnden beslutarinom ramen en

försäkringskas-får delta i arbetsmarlmadsåtgärdema ochom vem som
Utbildningsbidraget/aktivitetsstö-beräknar och betalar bidraget.utsan

det regel arbetslöshetskasseersättningen. dem intei Förmotsvarar som
arbetslöshetskassa bidraget till kro-uppfyller villkoret för uppgår 103

dag.nor per
deltar arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha tillDen i rättsom re-

habiliteringsersättning. förutsättning rehabiliteringen ingår iEn är att
rehabiliteringsplan upprättad försäkringskassan. Situationeren av som

till till exempel arbetsträning eller utbildningersättning irätt ärger re-
habiliterande syfte under högst år. Rehabiliteringsersättningen bestårett
dels rehabiliteringspenning, dels bidrag ska täckaettsärskiltav av som

kostnader samband med rehabiliteringen. Rehabili-vissa uppstår isom

4 S.k. SwIT-yrkesutbildning
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sjukpenninggrundande80 denteringspenning procentmotsvarar av
särskilda bidraget kan utgå for kostnader förinkomsten. Det t.ex. resor,

kursavgifter. Under erhöllläromedel och 1997 36 000 re-ca personer
utbetalades för dagargenomsnitt ersättning 75habiliteringspenning. I

per person.
arbetsmarknadsutbild-med funktionshinder deltar iStuderande som

få föryrkesinriktad rehabilitering, kanning eller reseersättning resor
försäkringskassan. Omfrån utbildningen för studieresortill och samt av

fåledsagare så kan denden studerande behöver även personen er-en
och försäk-Arbetsfönnedlingen/länsarbetsnämnden beslutarsättning.

och betalar ersättningen.ringskassan beräknar ut
arbetshjälpmedel både tillbidrag tillFörsäkringskassan kan an-ge

framförallt tillBidraget syftaroch arbetsgivare.ställda/egenföretagare
anställd/egenföre-tillgänglig förarbetsplatsunderlätta görsattatt enen

hjälpmedel eller anpassningpersonligttagare en avgenomgenom
sökasvuxenutbildning kan bidragetanknytning tillarbetsplatsen. I om

rehabiliterande syfte och vid åter-utbildning ianställd gått enen
hjälpmedel.behöverkomsten till arbetsplatsen ett

rehabiliteringsinsatserSamordning av

medicinsk,åtgärdersamlingsbegrepp för allaRehabilitering är ett av
hjälpadär måletarbetslivsinriktadpsykologisk ochsocial, är attart

funktionsför-bästa möjligaåtervinnaoch skadadesjuka attpersoner
bedrivs iliv. Rehabiliteringför normaltförutsättningarmåga och ett

myndighetersför olikaolika aktörer inomformnågon an-ramenav
försäkringskassanarbetsförmedlingen,svarsområden: socialtjänsten,

och sjukvården.hälso-samt
samhälletsförövergripande samordningsansvarFörsäkringskassans

hos försäk-inskrivnagällerrehabiliteringsinsatser ärpersoner som
liggersamordningsansvaretsjukpenning.har till Iringskassan och rätt

ocholika myndighetersamarbete mellaneffektivtorganisera ettatt or-
rehabiliteringsområdet.uppgiftermed inomgan

Arbetslivsinriktad rehabilitering

behöverde insatserarbetslivsinriktad rehabiliteringMed sommenas
arbets-tillbaka sinsjukdom skadrabbatsden harförgöras att avsom

förvärvsarbete.självförsörja sigförutsättningarförmåga och att genom
harStatskontoretsådan rehabiliteringsinsats.Utbildning kan utgöra en

kostar 2,6totaltrehabiliteringenarbetslivsinriktadedenvisat att ca
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oräknad.rehabiliteringen Ar-den medicinskamiljarder kronor år,per
ochmiljarder kronorberäknades tillkostnader 2,1betsmarknadsverkets

Enligtår.miljoner kronortill 500försäkringskassomas perca
ef-syfteundersökningStatskontorets göra översynatt aven-vars var
denutbildningarbetslivsinriktade rehabiliteringen-fekterna den ärav

1997.resultat Statskontoret,bästrehabiliteringsform som ger
dem saknarrehabiliteringenförFörsäkringskassan av somansvarar

det första handanställning ihardemanställning. För är ar-som enen
till-kommerför rehabiliteringsinsatsenbetsgivaren attsom ansvarar

rehabiliterings-försäkringskassanupphandladestånd. Under 1997 år
till 068tjänster 11 personer.

Arbetsmarknadsverket10.4.2

AMV verketsArbetsmarknadsverketförinstruktionen ärEnligt aven
ställning på arbets-dehuvuduppgifter värnaatt svaga gruppernasom

alla30arbetshandikappademarknaden. Gruppen utgör procent avca
åtgärdsutbud.Arbetsmarknadsverketsfår del avsompersoner

arbetshandikap-900genomsnitt 27under 1998 iTotalt befann sig
arbetsförmedling-inskrivna vidsamtligaungefärpade 15 procent av-

åtgärder. åt-konjunkturberoende Deama/arbetsmarknadsinstituten i-
arbetshan-medantal deltagaregenomsnittligthadegärder störstsom

åtgärder under 1998konjunkturberoendesamtligamånaddikapp avper
arbetsmarknadsutbild-månad,deltagaremed 500Ami-åtgärd 6 pervar

medArbetslivsutveckling ALUmånad,deltagaremed 6 300ning per
medAPIArbetsplatsintroduktionmånad ochdeltagare5 700 per

månad.800 deltagare2 per
sk. icke kon-arbetshandikappade, deförsärskilda insatsernaDe

knappt 54 000omfattade 1998åtgärdernajunkturberoende personer
hosanställningmed skyddadoch 000lönebidragstagare 648 000varav

1999.Arbetsmarknadsverket,OSAoffentlig arbetsgivare
harmedavtal Deaktiebolag harSamhall staten.ettär ett casom

meningsfulltskapaverksamhetsidéSamhallsanställda.30 000 är att
arbetshandikapp.med Enförutvecklande arbeteoch personpersoner

reguljäradenkan få arbete påarbetshandikapp integrundpå ar-avsom
arbetsför-Samhallföretag viaanställning hosbetsmarknaden kan få ett

medlingen.
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AmiArbetsmarknadsinstitut

rehabilitering. In-arbetslivsinriktadbedriverArbetsmarknadsinstituten
behöverarbetssökandetilluppgift servicestitutens är att mersomge

vägled-kan skeArbetsförmedlingen kan Detstöd vadän genomge.
arbetsförberedande åt-och andraarbetsträningarbetsprövning,ning,

arbetssökande. Amiandraarbetshandikappade och vissagärder till
omfattande insat-och förkorta intensiva insatseranvänds för både mer

arbetsförbere-ocharbetslivsinriktad rehabiliteringutredning,somser
arbetsplatser.olikaoch praktik påerbjuder vägledningdelse. Ami

specialkompetensharAmi-enheter Sverige. Vissaifinns 120Det ca
rörelsehinder, intel-hörselskada/döva,synskada,människor medför

Samtligaarbetshandikapp.socialmedicinskaellerpsykiska-lektuella,
Ami-synför de sistaspecialkompetenserbjudalän kan tre grupperna.

med rörelsehin-och Ami förAmi-hörsel i femlän,finns nioi personer
län.der finns i nio

månad i Ami-arbetshandikappadeantaletgenomsnittligaDet per
itotala antaletdet500 ca 946åtgärd 1998, procent personeravvar

95/96.budgetåretfrånmed 33ökningAmi-åtgärd, vilket procentär en
med rörel-människorarbetshandikappadeDen största vargruppen av

Ami-åtgärd. Gruppendem iutgjorde 37sehinder procent avcasom
psykiskautgjorde 16arbetshandikappsocialmedicinskamed procent,

arbetshandikapp lOintellektuellaocharbetshandikapp 13 procent pro-
cent.

hadearbetshandikappvid Ami med ettAndelen inskrivna ett som
under 1998avslutad åtgärd 26efter procentdagararbete 30 var

arbeteidemUngefär hälften1999. ärArbetsmarknadsverket, somav
med löne-anställninggenomförd Ami-åtgärd harefterdagar90 en

ganskadetarbete.skyddat Därutöveroffentligt ärellerbidrag ett van-
anställning medellerSamhallanställning inomfåttde harligt att en

l998b.Arbetsmarknadsverket,rekryteringsstöd

Arbetsmarknadsutbildning

entreprenad, dvs.regel påutförs ifinansierad AMVUtbildning manav
AmuGrup-utbildningsanordnare.lämpligutbildningen frånupphandlar

erbjudainriktatspecielltHADARaffärsområde mot attärpen, vars
leve-deutbildning,funktionshinder störstamänniskor med är aven

arbets-arbetshandikappade vissaarbetslösavissa samtFörrantörerna.
utbildningerbjudamöjlighetenfinnsmedborgareutomnordiska attlösa

arbetsmarlmadsut-formutbildningsväsendet ireguljäradetinom av
upphandlarlänsarbetsnämndeninnebärakanbildning. Det attt.ex. en



Ansvarsfördelning mellan kommun, landsting302 och den enskilde 1999:39SOUstat,

plats den kommunala vuxenutbildningen.i studerande kan finansi-Den
studierna utbildningsbidrag och har dessutom möjlighet sökavia attera

och få kostnader för kurslitteratur täckta.reseersättning
Synskadade få för förkan ersättning kostnader tal- och punkt-

skriftslitteratur de behöver for delta arbetsmarknadsutbildning.iattsom
Antalet deltagare reguljär utbildning, finansierad föri Arns,av var

deltagare månad Arbetsmark-budgetåret 1998 i genomsnitt 6 700 per
nadsverket, 1999.

Europeiska socialfondens Mål 3

socialfondensArbetsmarknadsstyrelsen för Europeiska Mål 3ansvarar
arbets-medel i Sverige. Mål 3 inriktat på stödjaär äratt personer som

fyra för Mållösa. Människor med arbetshandikapp målgrupperär en av
projektfonn kan beståmedlen. Verksamheten bedrivs i och insat-3 av

datortekensform kompetensutveckling, aktivitetscenteri ar-ser av
Projek-betsmarknadsdel, vägledning och rådgivning starta eget.samt

innefatta minst dessa insatser.måstetet en av
juli till november har 580 projektUnder perioden 1995 1998 1 re-

deltagarna har deltagit i projekt rik-Ungefärgistrerats. procentsex av
samtliga deltagaretade deltagare med arbetshandikapp. Av ut-mot
under den redovisadegjorde arbetshandikappade 12 procentgruppen

perioden Arbetsmarknadsverket, 1998a.

Landstingets för stöd i och i10.5 ansvar

studiersamband med

sjukvården liggerför landstingens för hälso- ochInom ramen ansvar
och sjukvårdsla-anknytning till vuxenstudier. Hälso-insatser harsom

landstingen ska erbjuda habilitering och rehabilite-föreskriver attgen
och erbjuda vardagstolkningför hjälpmedelsförsörjningring, ansvara

dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.för bamdomsdöva, Ansvar
habilitering och hjälpmedelsförsörjningför rehabilitering, övertas av

särskilda boendeformer förför individer bor ikommunerna som om-
med funktionshinder.vårdnad äldre och boendeav

Habilitering och rehabilitering10.5.1

erbjuda medi-sjukvårdshuvudmannens ingårhälso- ochI attansvar
rehabilitering. Sjukvårdens rehabilite-behandling och medicinskcinsk
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ringsmål så långt möjligt återställa funktionsförmågan ellerär att som
möjligt förbättra nedsatt funktion prop.så långtatt som en

flertalet människor funktionshinder1996/97:63. det medFör stora
finns samband mellan vuxenutbildning och habilitering/re-inget

människor med omfattande eller förvärvade funk-habilitering. För
det ibland finnas samband. Rehabiliteringtionshinder kan ingenärett

bedrivs varierande former olika aktörertydlig verksamhet iutan av
för myndigheters ansvarsområden. exempel därinom olika Ettramen
ansvarsområde till utbildningsområdet delandstingens ärgränsar

och rehabiliterandefolkhögskolekurser kombinerar pedagogisksom
rehabiliteringsverk-de skolor har ochverksamhet vid som en omsorgs-

anslutning till folkhögskolan.samhet inom eller i
utbildningsverksamhet i regiLandstingen bedriver också viss egen

syncentraler. kanför landstingens hörsel- och Deinom exem-ramen
delvis förlorat synförrnägan imänniskor helt ellerpelvis bestå i att som

skriva punktskrift.ålder lär sig läsa ochattvuxen

Hjälpmedel10.5

människor mederbjuda hjälpmedel tillLandstingets för attansvar
hjälpme-tillhandahålla och finansierafunktionshinder innebär delsatt

funk-livsföringen förhand för underlätta den dagligadel i första att-
dels havård och behandlingtionshindrade och deras orga-enegen -

hjälpmedel.ochinformera behovförnisation utröna utatt av provaom,
specialmo-livsföringen räknas, enligtför den dagligahjälpmedelSom

hjälpmedel fordrastidigare a sådanatill 3tiveringen HSL § 3 som
för enskildedenatt

tillgodose grund-hjälp skall kunnasjälv eller med annanav
hygienbehov att klä skötaläggande personliga sig, sinäta,

fungeramed omvärlden,förflytta kommuniceram.m. isig,
normaladelta sysselsättning ochgå skolanhemmet, ii samt

och rekreationsaktiviteter.fritids-
fritidssyssel-fritid sådana vardagliganormalMed avses

och närmiljön.utförs hemmeti isättningar som
livsföringen fallerför den dagligaUtanför begreppet ar-

förhjälpmedel kan behövashjälpmedel,betstekniska vissa som
särskilda pedago-yrkesinriktad rehabilitering,genomgåatt en
skolan för-barnomsorgen ochhjälpmedelgiska inom samt

brukningsartiklar.
1992/931159prop.
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Det går inte i detalj vilkaprecisera hjälpmedel faller underatt som
landstingets utbildningssammanhang.i avgörande inteDet äransvar
hjälpmedlet i sig i vilken detsituation användas. Grän-utan är avsett att

mellan vad landstingets hjälpmedelsansvar och hu-ärsen som annan
vudmans kan svår dra. Huvudprincipen kanatt sägasansvar vara vara

landstinget finansierar personliga hjälpmedel och utbildningsan-att att
ordnaren finansierar hjälpmedel betrakta pedagogiskaär attsom som
hjälpmedel eller grundläggande utrustning vid skolan.

Vardagstolkning10.5.3

vardagstolkning räknas mängd vardagslivetSom situationer i såen som
tolk vid besök sjukvården, vid kontakt med olika myndigheter,inom
vid bank- och postärenden eller för kunna deltaga infonnationsut-iatt
byte på föräldrar-möten, arbetsplatsen eller vigsel och konfirmation.

de situationer kan räknas till vardagslivet också vissaUtöver som avses
förgrundläggande tolktjänster i arbetslivet, för fritidsaktiviteter och

rekreation.
finns denTolktjänst för deltagande i vuxenutbildning inte iupptaget

vardagstolk-beskrivningen vad medrelativt detaljerade av som avses
till Hälso- och sjukvårdslagen antyder det liggerning. Förarbetena att

för inledandeansvarsområde erbjuda tolktjänstunder landstingets att
praktiska detaljer samband med påbörjandetkontakter och i ut-av en

utbildningenbildning för tolktjänst under självainte attmen ansvara
1992/93:159. enlighet med och finansieringsprinci-prop. I ansvars-

samband vuxenutbildningbör kostnader för tolk i med inomtaspen
för medel för utbildning. Skolhuvudmän inomde avsattsramen som

folkhögskolan ochden statligt finansierade vuxenutbildningen inom
erhålla särskilda medel för tolkkostnader. Någonhögskolan kan mot-

erhålla statsbidrag för tolktjänstmöjlighet för kommunernasvarig att
finns inte.
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ochför stöd10.6 Kommunernas ansvar

service

Socialtjänstlagen10.6. 1

detkommun1980:620 varjeSocialtjänstlagen SFS yttersta ansva-ger
de be-och den hjälpfår det stödkommunende vistas iför attret som

portalparagrafenenligtövergripande uppgiftSocialtjänstenshöver. är
denatt

skall främjagrundoch solidaritetens männi-på demokratins
levnads-jämlikhetoch sociala trygghet,ekonomiska iskornas

skaSocialtjänstensamhällslivet.deltagandeoch aktivavillkor i
och and-förtill människanshänsynstagande sinunder ansvar

utveckla enskil-ochinriktas på frigörasociala situation attras
das och resurser.gruppers egna

1.SoL, §

Riksdagenrättighetsinslag.med vissaramlagSocialtjänstlagen är en
socialtjäns-förmål gällerfast vilkalagstiftning slagithar somgenom

beslutpolitiskafår kommunernadeInomten. genomangesramar som
och förutsättningar. Detlokala behovefter ärverksamhetenanpassa

kommunalaformregelverk ikommunervanligt upprättaratt avegna
för social-styrandefullmäktige,fastställdaofta ärreglementen, somav
avlösning,hjälp hemmet,kring ihandla reglerkantjänsten. Det om

devuxenstuderandeförbäringhar ärmed Detledsagning sommera.
verksam-socialtjänstensinriktningenforrnuleringamaallmänna avom

het:

för de vistas idetharKommunen ansvaret attyttersta som
behöver.hjälp de Dettastöd och denfår detkommunen som

vilar pådetinskränkninginnebär iingen somansvaransvar
andra huvudmän.

3.SoL, §

socialnämndensförriktlinjerformuleringarnedanståendeOch om
verksamhet:

skasamhällsplaneringenmedverkan sär-Socialnämndens i
äldre bo-ochpåverka utformningentillskilt syfta att nyaav
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stadsområden kommunen. Nämnden skall också verkai för att
offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så

de blir lätt tillgängliga för alla.att
Socialnämnden skall verksamhet främja deni sin en-.... ..

skildes till arbete, bostad och utbildning.rätt
SoL, 7.§

Socialnämnden skall verka för människor jjøsiska,att som av
psykiska eller andra skäl betydande svårigheter i sinmöter
livsföring får möjligheter delta samhällets gemenskap ochiatt
leva andra.som

Socialnämnden skall medverka till den enskilde fåratt en
meningsfull sysselsättning och han får bo på sätt äratt ett som

efter hans behov särskilt stöd.anpassat av
SoL, § 21.

Delar Socialtjänstlagen har karaktären rättighetslag, dvs. denav enav
finnsenskildes rättigheter tydligt angivna och det finns möjlighet att

överklaga beslut rättigheten. Enligt Socialtjänstlagen har denom som
inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på

fall till bistånd i form "försörjningsstöd ochi vissa rättsättannat av
bistånd.annat

Försörjningsstödet består dels för hela riket gällande schablo-av en
fastställs riksnonnen, delsniserad del regeringen vissasom av av

andra preciserade kostnadsposter med skäligt belopp. Medersättssom
bistånd" hjälp hemmet och särskilt boende för äldre ellerannat iavses

funktionshindrade. Beslut försörjningsstöd och bistånd kanannatom
överklagas törvaltningsbesvär.genom

Socialnämnden har möjlighet bistånd eller iutöveratt ge annan
form vad följer bestämmelserna "försörjningsstöd" ochän som av om

bistånd". stöd kan exempelvis omfatta flyttningskostnader,"annat Detta
möbler, skuldsanering vård, stöd och behandlingsinsatser.samtm.m.

alltså befogenhet skyldighet bi-Kommunen inte attges en men en ge
"törsörjningsstöd ochstånd det preciserats annatutöver som som

bistånd.
och med riks-Reglerna för den enskildes till bistånd ändrades irätt

lagändringar föreslogsdagens godkännande de i propositionenav som
Ändringar l996/97:l24. Dessförinnansocialtjänstlagen prop klassi-i

5 fåsjälv kan tillgodose sina behov eller dem tillgodo-SoL 6 Den intesom
biståndsedda på har till socialnämnden för sin försörjningsätt rättannat av

biståndförsörjningsstöd och livsföring annat de villkorför sin i övrigt
i b 6f§.6som anges -
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ficerades samtliga den enskilde ansökte grundvalinsatser påsom om av
rättigheter. de fall den6 § SoL För sökande missnöjd medsom var so-

cialnämndens beslut det överklagningsbart förvaltningsbesvär.var som
innebär förvaltningsdomstolen kan skäligheten detDet iprövaatt

kommunala biståndsbeslutet och/eller helt eller delvis be-sätta ett nytt
slut det överklagade beslutets ställe. beslut idag kani De inte prö-som

förvaltningsbesvär överklagas enligtkan Kommunallagen somvas som
kommunalbesvär. docklaglighetsprövning Domstolens prövning är

beslut fattasbegränsad till vissa kriterier och något kan intenytt av
kommunens beslut olagligt.domstolen. Istället upphävs som

minskade möjligheten förvaltningsbe-Med anledning den viaattav
beslut anfördekommunalt bistånd regeringenöverprövasvär att:ett om

finns överklaga olika beslutVilka möjligheter att avsom
för skyldighetsocialnämnden har betydelse kommunensingen

deterbjuda sådana behövs.insatser näratt
1996/97: 124prop.

den enskilde tillförsäkrad inflytande insat-Vidare anförs överäratt ett
socialtjänstlagens regler socialnämndens insatserattomserna genom

medskall utformas och genomföras tillsammansför den enskilde
andra samhällsorgan och medoch vid behov samverka medhonom

skriver vidare ioch andra föreningar". Regeringenorganisationer
dessutomenligt bedömning,propositionen det, regeringens är ytterstatt

vård eller be-verkligt behov stöd,osannolikt iäratt person som aven
enskild och kommunkommunen.handling skulle detta Attvägras enav

val eller utformning insatskan ha olika uppfattningar är,av en en-om
för juridisklämpar sigligt knappast någotpropositionen, är som

överprövning.
olika uppfattningar val eller utformningexempel påEtt när om av

biståndsansökankommuner avslårallt uppstårinsats är närtrots enen
extrakostna-från enskild finansieringenligt Socialtjänstlagen aven om

under utbildning på folk-omvårdnadder för bostadsanpassning, m.m.
högskola vidare avsnitt 16.5.se

service till1993:387 stöd och10.6.2 Lagen om
funktionshindradevissa

till funktionshindradestöd och service vissa1993:387Lagen om
Verksamheten ska enligt lagensutpräglad rättighetslag.LSS är en

full delaktighetjämlikhet levnadsvillkor ochmålformuleringar främja i
lagen. innebäromfattas Lagensamhällslivet för dei avpersoner som
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inte någon inskränkning i de rättigheter den enskilde kan ha enligtsom
andra lagar.

reglerasDe insatser i LSS i huvudsak inom det stödsom ryms som
människor med funktionshinder kan erhålla Socialtjänstlagengenom
eller lagstiftning och kan komplement till övrig lag-ettannan ses som
stiftning på området reglerar rättigheter fråga stöd ochi servicesom om
för människor med funktionshinder. kom bl.a. följdLSS till som en av

"1989 års handikapputredning" dir konstaterat det fö-1988:53att att
relåg betydande klyftor olika områden mellanpå människor med funk-
tionshinder andra människor eftersomoch socialtjänsten och hälso- och

till forsjukvårdens insatser inte alltid räckte skapa jämlika levnads-att
förhållanden. Syftet den förmed lagen vissa preciseradeattnya var

funktionshinder,människor med innebär de i be-ärattgrupper av som
omfattande och varaktigt stöd, införa absolut tillhov vissarättettav en

konkret de den enskilde har till.insatser. insatserLagen rättanger som
omfattar olika personkretsgrupper har möjlighet fåLagen tre attsom

funktionshindretstöd. omfattas lagen krävs skaFör att stortatt varaav
ska ha sådan karaktär eller omfattning detoch varaktigt. Det atten

samtidigt.starkt påverkar flera viktiga livsområden Lagen treanger
lagstiftningen.olika personkretsgrupper kan omfattassom av

omfattar med utvecklingsstörning ochPersonkretsgrupp 10 personer
eller autismliknande tillstånd.med autismpersoner

och beståendePersonkretsgrupp omfattar med betydande2 personer0
funktionshinder efter hjärnskada ålder,begåvningsmässigt i vuxen

kroppslig sjukdom.föranledd våld elleryttreav
omfattar med andra varaktiga fysiskaPersonkretsgrupp 30 personer

funktionshinder uppenbart beror på normalteller psykiska intesom
denåldrande, de och förorsakar betydande svårigheter iär storaom

ellerlivsföringen och därmed omfattande behov stöddagliga ett av
service.

lagen har under vissa förutsätt-har till stöd enligtPersoner rättsom
lagen följande:till olika insatser. insatser iningar De ärrätt som anges

och stödrådgivning annat
personlig eller ekonomiskt stöd till skäliga kost-biträde assistentav

stödtill den del behovet ekonomisktnader för sådan assistans, av
enligt assistansersättning,täcks assistansersättning Lageninte omav

LASS
ledsagarservice
biträde kontaktpersonav
avlösarservice
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utanför hemmetkorttidsvistelse
skolungdomkorttidstillsyn för årN 12över

boende familjehem eller bostad med särskild service för barn ochi
ungdomar behöver bo utanför föräldrahemmetsom
bostad med särskild för eller särskilt anpassadservice vuxna annan

förbostad vuxna
för yrkesverksam ålder saknarlO.daglig verksamhet ipersoner som

förvärvsarbete och inte utbildar sig.

mellan och dvs. drygtTotalt räknar med 48 000 50 000, 0,5attman
Antaletbefolkningen hade beslut insatser enligt LSS.procent av om

under jämfört med åretökade med 1997 innan.7 procentpersoner
rådgivning ochför alla insatserKommunerna utom annatansvarar

för. personliglandstinget insatsenpersonligt stöd" Föransvararsom
tillkommunens i genomsnitt 20 tim-assistans sträcker sig ansvar upp

Är Försäkringskassani formvecka. insatsen större tar staten avmar per
assistansersättning, LASS 1993:389.enligt Lagenöver ansvaret om

förutom detpersonlig enligt LSStill assistansRätten motsvaras, ut-
skillnaden ligger iökade timantalet, i LASS. Den störstasätt attstort av

den funktions-lämnas för tid dåassistansersättning enligt LASS inte
hindrade

ellertillhör kommunvårdas institutionpå ettstaten,som en0 en
landsting

bidrag från kom-drivs medvårdas på institution staten, ensom0 en
landstingeller ettmun

gruppbostad ellerbor i en
verksamhetskola eller dagligeller deltar barnomsorg,vistas i i en-

funk-till vissa1993:387 stöd och serviceligt 10 lagen9 § om
tionshindrade.

Färdtjänstl0.6.3

Socialtjänstla-bidragsfråga inomFärdtjänst reglerades tidigare som en
riksdagenfärdtjänst. och med Lagenbestämmelser I att antoggens om

enlighet med regeringens proposition Merfärdtjänst i1997:736 om
färd-l996/97:l15 fastslogskollektivtrafik prop.tillgänglig även att

stället förtransportform ihand bör betraktasförstatjänst i somsom en
bidragsfråga.en

harfunktionshinderden på grund vä-Lagen ettatt avsomanger
all-eller medförflytta på handsigsentliga svårigheter attatt resaegen

kan tillgodoseskommunikationsmedel ska, resebehovet intemänna om
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så-färdtjänst. kommun"ansvarar,tillstånd till Varjepå sätt,annat ges
kommu-kommuninvånarna, för färdtjänst anordnasgäller inomvitt att

ochsärskilda skäl, mellan kommunenoch, det finns en annannen om
de uppgifter reglerasfår avtal överlåtakommun kommun viaEn som

Färdtjänstenstrafikhuvudmannen länet.färdtjänst till ii Lagen re-om
kan bestå itill kommun. Skillnadernafrån kommungelsystem varierar

kostnaden förtillstånd, antalettillämpas förkriteriervilka resor,som
samåkningkrav på etc.resa,

vuxenstudier innebärakanmed tillstånd till färdtjänstindividFör en
det antalöverstigerde fall behovetfärdtjänsten ökar. Ibehovetatt av

Möjlighetentillståndettillståndet omfattar bör omprövas. attresor som
fárdtjänsttillstånd får enligtinskränka utnyttjandetvillkor avgenom

färdtjänst kantillstånd tillomfattning. Beslutskäliglagen ske i om
förvaltningsdomstol.tillöverklagas

färdtjänst.tillstånd till Avhade 0001996 430januariI personerca
genomsnitt 40år och de i65dessa 16 än resteprocent cayngrevar

l997/98:TU03.bet.med färdtjänstengånger årper
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11 Studerande med funktionshinder i

Vuxenutbildningen

11.1 Studerande med funktionshinder

detta kapitelI redovisas översikt funktionshinder,vissa derasöveren
konsekvenser i utbildningssituationen exempel på stöd densamt som
studerande kan behöva i Vuxenstudier.

Syftet med genomgången Visa god tillgänglighet kanär att att en
erhållas för flertalet funktionshindrade med tämligenav grupperna av
likartade lösningar.

Kommunikationshandikapp1 l .1.1

utbildningssituationenI liksom samhällsliveti möjligheti övrigt tillär
kommunikation nödvändig. Funktionshinder kommunikativ karaktärav
kan leda till avsevärda handikapp i studiesituationen. Nedan behandlas
särskilt dövhet och hörselskada, dövblindhet tal- och språkstör-samt
ningar.

Dövhet

Barndomsdöva har teckenspråk modersmål, och lär sig skriva ochsom
läsa svenska utifrån teckenspråket. Teckenspråket det språkär som
barndomsdöva bäst kommunicerar på de kan läsa och skrivaäven om
på svenska. finnsI Sverige enligt RiksförbundSveriges Dövas mellan
8 000 och barndomsdöva.10 000

Vuxendöva har svenska första språk. Många lär sig alternativasom
kommunikationsmetoder och behöver tecken- eller skrivtolk. Dett.ex.
finns ungefär 4 000 vuxendöva i Sverige.

dövaFör ska kunna tillgodogöra informationsig måste den skeatt
visuellt. Behovet tolk basalt för kunna kommunicera med denär attav
hörande Världen.
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kan betydelsefullt hjälpmedel förDatorn döva. Med multi-ettvara
mediateknik blir information tillgänglig på teckenspråk.

Hörselskada

Enligt Hörselskadades riksförbund finns det ungefär 650 000 männi-
hälftenskor med hörselskada i Sverige. dessa 65 år.Knappt är överav

hörselskada kanStuderande med behöva hörseltekniska hjälpmedel
hörselslinga mikrofonsåsom hörapparat, och hos läraren. Dessutom

kan akustiksanering lokaler krävas för den tekniska hörselutrust-attav
ha belys-ska fungera tillfredsställande. Lokalen bör braningen även

studerande bör ha möjlighet ansiktet på denning och den att se som
talar.

undervisningssituationen ha behov tolkVissa hörselskadade kan i av
datorn bra hjälpmedel.eller skrivhjälp. mångaFör är ett

Dövblindhet

kommunikationshandikapp försvårarDövblindhet avsevärtär ett som
kompenserainformationsinhämting. dövblinde kan inte låtaDen synen

riskerarhörseln kompensera synskadan. Dövblindabrist på hörsel eller
lätt bli socialt isolerade.att

från början döva eller hör-fâ barn föds dövblinda. MångaVäldigt är
fått försämrad eller Andelenoch harselskadade tvärtom.en syn,senare

stigande ålder. deökar med människors Avdövblinda befolkningeni
till hälftendövblinda känner i Sverige,200l överärvuxna som manca

Handikappinstitutet, 1998.80 år
speciella dövblindtolkar. Tolken ska för-Dövblinda har behov av

teckenspråk hålla den studerandemellan tal och ävenöversättautom att
s.k. syntolkning.underrättad hur omgivningen ut,serom

synskadade och för hörselskadade kan i vissHjälpmedel för ut-
dövblinda. synanpassad dator,sträckning användas Enäven t.ex.av

skärmen exempel på detta. Ibland kanmed punktslcriñläsarrad på är
eller ljussignaler bytshjälpmedel ljud-att ut mot enanpassas genom

vibrator.

Tal- och språkstörning

ibland fysiska skador talorganet.Tal- eller språkstöming kan bero på i
funktionshinder,ofta förknippad med andraFysisk talskada rö-är t.ex.

med fysiska talskador använder sig iblandrelsehinder. Personer av
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alternativa kommunikationsformer, och de behöver i så fall tillgång till
tolk i undervisningssituationen. kan hjälpmedelDator ettvara som un-
derlättar kommunikationen. del kommunicerar Bliss.En med hjälp av

språkstörning kännetecknas olika kombinationer språk-Grav av av
liga störningar. Orsakerna kan anatomisk avvikelse ellervara en en
diffus hjämpåverkan tidigt livet. Ofta språkstömingen deli iär en an-

störning såsom autism, syndromADHD, DAMP, Aspergersnan m.m.
slags talstöming Ungefär fyra allaEn stamning.är procentannan av

barn under eller liv. de allranågon några perioder sitt Förstammar av
flesta det övergående fas. den befolkningen beräknasAvär en vuxna
cirka ha problem med stamning.procenten

Rörelsehinder1.1.2l

heterogenmed rörelsehinder och MångaPersoner utgör storen grupp.
rörelsehinder, flera funktions-har enbart motoriskt medan vissa harett

associationsfönnågahinder, nedsatt tal-, språk-, minnes- och/ellert.ex.
sinnesintryck och motorik.eller bristande förmåga samordnaatt

utföraRörelsehindret medför ibland det längre tid motorisktatt atttar
uppgifter.vissa

orsaker till rörelsehinder Cerebral CP,Vanliga är pares rygg-
muskelsjukdomar. har fått rörelsehindermärgsbrott och Vissa av

till följd våld, trafikolyckor, ellerförvärvade skador yttre t.ex. somav
följd behandlingar.biverkningar till medicinskaav

fy-med rörelsehinder viktigt med anpassaddetFör är enpersoner
Handikappombudsmannen innebär minimalmiljö. Enligtsisk an-en

ochlokalen har plana och hinderfria golvytor, dörrarpassning attatt
det mellan våningsplan finnskorridorer har bredd,viss minsta atten

lättrnanövrerade ochlyftanordning, hiss eller dörrarna är attattramp,
1997.handikapptoalett Handikappombudsmannen,byggnaden har

särskilt anpassaderörelsehinder kan ha behovStuderande med av
finnas bläddra,läromedel. Svårigheter kaneller särskilt utvecklade att
kommunikations-eller skriva. fall krävs därför alternativalyfta vissaI

metoder Bliss.t.ex.som
personligstuderande rörelsehinder har behov assi-Vissa med av
färdtjänst ellerrörelsehinder kan också behövaStuderande medstans.

till från utbildningslokalen.liknande för ochtransport

bestående logiska symboler i olikakommunikationssystemBliss är ett av
sammansättningar.
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Synskada11.1.3

synskadad "har så nedsattdefinierarWHO som en person som syn-en
skrift eller medeller omöjligt läsa vanligförmåga det svårtär attatt

svårigheter den dag-eller har motsvarande ihjälp orientera sigsynens
synskadadelivsföringen. Ungefär människor i Sverigeliga 190 000 är

Andelen synskadade i befolk-Handikappinstitutet, 1998.eller blinda
kraftigt med stigande ålder.ningen ökar

teknikeroftast de kompensatoriskaBarndomssynskadade behärskar
exempelvis punkt-till information viaför kunna sigkrävs taattsom

synnerhet nysynskadade,Vuxensynskadade, ieller syntetiskt tal.skrift
oftakompensatoriska teknikema. haralltid de Debehärskar inte stora

analfabeter.medium och blir i principläsa på någotsvårigheter att
utbildningssituationen.behöver särskilda anpassningar iSynskadade

optiska hjälpme-läsa vanlig med hjälpsynskadade kanMånga text av
funktioneranpassad dator medhjälpmedeldel. Ett ärannat som upp-

punktskriftsdisplay.syntetiskt tal ochförstoringsprogram,
belysningutbildningslokalen består bl.a. i braFysisk anpassning av

möjliggörafysiska miljön måstekontrastfárgadeoch Den ut-trappor.
punktslqiftmaskin, dator,för scanner osv.rymme

läromedel. handlaranpassade Detbehov särskiltSynskadade har av
punktskrift ellertilltalböcker, översättninguppförstoraddå atttext,om

reliefbilder.kan överföras tillfonn. Illustrationerdigitalfinns itexten
Lek-utbildningssituationen.behöver assistans isynskadadeMånga

till ochpå band. Förför läsa inkan behövas transporttextertörer att
beroende färd-synskadadekan vissautbildningslokalenfrån avvara

tjänst.

Utvecklingsstörning1.1.41

varaktigbegåvningsutvecklinghämmadUtvecklingsstörning är aven
olika långt ikommerutvecklingsstörningmedkaraktär. ut-Personer

uppnårutvecklingsstörningomfattandemedvecklingen. De mest en
de medutveckling, medanmotsvarande små barnsutvecklingsnivå

abstrakta begrepphar förståendast svårtutvecklingsstörninglindrig att
med andraofta förenadutvecklingsstörningsymboler. Svåroch är

dövhet/hörselskada, epilepsi,autism,funktionsnedsättningar såsom
stöd mycketbehovenföljd detta varierarTillrörelsehinder avavm.m.

utvecklingsstörning.individer medmellan olika
pedagogiska ochhar detutvecklingsstördaförutbildningI personer

börbetydelse. Undervisningenmetodologiska arbetssättet stor anpassas
och möjligheter.individens behovenskildetill den
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Studerande med utvecklingsstörning har behov särskilt anpassadeav
läromedel. Behoven dock mycket skiftande beroendeär på graden av
utvecklingsstörning. Vissa kan ha svårt lära sig läsa och använderatt att
sig alternativa kommunikationssätt, Pictogram.t.ex.av

de fall då den studerandeI har andra funktionshinder, behövs olika
hjälpmedel. studerandeVissa med utvecklingsstörning har be-sorters

hov assistans.av

l 1.1.5 Vissa neurologiskt betingade funktionshinder

Det svårt finna fakta neurologiskt funktionshindradeär iatt om vuxen
ålder. neurologiska funktionshindrenDe aktualiseras oftast i samband
med barns vilketsituation, kan bero förhållandevispå de nyligen haratt
uppmärksammats. medVuxna neurologiska funktionshinder har inte
studerats på motsvarande sätt.

Neurologiska funktionshinder kan sig många uttryck. Nedanta ges
beskrivning ochDAMP, ADHD, autism syndrom.Aspergersen av
DAMP innebär dysfunktion frågai aktivitetskontroll ochen om

uppmärksamhet, motorikkontroll perception. Så allasamt gott som
med harDAMP problem med aktivitetskontroll och uppmärk-personer

het kombinationi med motoriska störningar. Ungefär två tredjedelar
har dessutom perceptionsstömingar.

ADHDmed lider oftaPersoner nedsatt förmåga till uppmärk-av
samhet, bristande impulskontroll och överaktivitet.

och mångaDAMP ADHD gånger överlappande; Personer medär
dessa funktionshinder har ofta koncentrationssvårigheter, inlärnings-
svårigheter, läs- och skrivsvårigheter psykiska störningar.samt

och autismliknande tillståndAutism kännetecknas begränsningarav
i förmågan till ömsesidig social interaktion och ömsesidig kommunika-

förmågantion i utveckla fantasi och intressen. Personer medsamt att
harautism svårigheter bearbeta och förstå information såäven stora att

de får helhet och sammanhang i sina upplevelser.att
Aspergers syndrom liknar autism, inte svåra stör-men ger samma

ning i utvecklingen talat språk och ofta förknippat med normalärav
eller hög begåvning. Personer med syndrom har bristerAspergers vad

förmågagäller till inlevelse, till förstå och bearbeta information ochatt
tillvaro.organisera sinatt
med neurologisktFör betingade funktionshinder detärpersoner

viktigt med individuellt anpassad pedagogik. Undervisningen måsteen

2Defrcits in control andAttention, Motor Perception
3Attention-Deñcit/Hyperactivity Disorder
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behov förutsättningar. Människor medhänsyn till individens ochta
betingade funktionshinder kan behöva stöd i under-neurologiskt extra

studietakt, och undervis-form bl.a. anpassad assistansvisningen i av
speciella datapro-Hjälpmedel datorer ochning i mindre grupper. som

underlättar inlärningen.gram

skrivsvårigheter/dyslexioch11.1.6 Läs-

olika kan bl.a.skrivsvårigheter/dyslexi sig påochLäs- sätt,yttrar men
likaljudande bokstäver, kastar ochförväxlarinnebära tapparatt omman

ljud ord innehåller och ianalysera vilkabokstäver, har svårt att som
harkan också förekommaljuden kommer.vilken ordning Det att man

siffror, s.k. dyskalkyli. Dyslexianvända och läsasvårigheter med äratt
tidsuppfattning, vilketbristande ochofta förknippat med yttrarrums-

framför/bakom,skilja mellan höger/vänster,svårighetersig i att
före/efter etc.

har mellanskrivsvårigheter FMLSFörbundet ochEnligt Mot Läs-
skrivsvårigheter/dyslexi.ochsvenskar läs-och 000300 000 500 vuxna

LÄSK människor med dettaskrivkommitténochLäs attmenar
stöd undervis-behov pedagogiskt iframför allt ifunktionshinder är av

108". stödun-kan innebäraSOU 1997: Detningssituationen t.ex. extra
stöd kan inne-studietakt. Pedagogiskteller anpassaddervisning även

möjlighet till muntligaskrivtid ellerförlängdbära prov.
hand-för underlätta inlärning. Dethjälpmedel användsTekniska att

dikterings-såsom talsyntes,speciella dataprogram,framför alltlar om
ordbehandlingsprogram med rättstavning.ochprogram

finns ital-underlättas litteraturkan inlärningendyslektikerFör om
boksform.

funktionshinderMedicinskt betingade1 1.1.7

blödar-innefattar bl.a. allergier,betingade funktionshinderMedicinskt
cystisk fibros, epilepsi, njur-tarmsjukdomar,cancersjukdomar,sjuka,

alltså heterogenoch reumatism. Detsjukdomar, psoriasis är gruppen
stöd utbildningssituationen.väldigt olikartat ibehoviär avsom

undervisningstöd formpedagogiskt ibehovMånga i extraär avav
regelbundetstuderandegälleranpassad studietakt. Detta äroch som

sjukdomsbe-dialys ochfrån undervisningfrånvarande annanp.g.a.
full studietakt.funktionshinder möjliggörintehandling, desamt vars

4 något Omstritt, Ds 1998:57.Kommitténs arbete är t.ex.se
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För andra kan det främst handla hjälpmedel eller anpassningom en av
den fysiska miljön, speciella stolar för reumatiker ellert.ex. allergisane-
ring lokaler.av

l 1.1.8 Psykiskt betingade funktionshinder

Depression, anorexia och sociala fobier exempel på psykiska funk-är
tionshinder. Psykiska funktionshinder delas ofta in i inåtriktade pro-
blem och utåtriktade beteenden. Inåtriktade problem sig uttryck itar

ängslan, nedstämdhet, tillbakadragenhet.t.ex. Utåtriktade beteen-oro,
den kännetecknas bl.a. dålig självkontroll, aggressivitet, normbry-av
tande beteende. Personer med psykiska funktionshinder har ofta pro-
blem med koncentrationssvårigheter.

Studerande med psykiskt betingade funktionshinder behöver ofta
någon form stöd till individen. kanextra är Det handlaanpassatav som

anpassad studietakt, stödundervisning, hemundervisning ellerextraom
undervisning mindrei En fungerande elevvård bety-är storgrupper. av
delse.

l1.1.9 Vissa förvärvade skador

Förvärvade skador kan naturligtvis leda till individ får någotatt en av
de funktionshinder redogjorts för rörelsehinder ellert.ex.som ovan,
synskada. behandlasHär vissa förvärvade skador inte lätt kansom
klassas i ovanstående kategorier kan verka handikappande imen som
utbildningssituationen.

Enligt Riksförbundet för Trafik och Polioskadade drabbas varje år
drygt lO 000 människor traumatiska hjärnskador, oftast tra-av p.g.a.
fikolyckor och fallolyckor. Ungefär 500 dessa får svåra skador.av

Svåra hjärnskador kan ledabl.a. till nedsatt initiativförmåga, stör-
ningar i koncentrationsfönnåga, störningar förmågani kommuniceraatt

minskad minneskapacitet. verkarDetta hindrandesamt på individen i
utbildningssituationen.

skadadeDen kan ha behov pedagogiskt stöd och anpassningarav av
undervisningen, såsom långsammare studietakt, förlängd skrivningstid
och stödundervisning.extra

Förslitningsskador kan bli följden korta upprepade arbetsmo-av
påfrestande arbetsställningar och manuell hantering. Oftament, tung är

de följden yrkesutövning inom vårdsektor, industri- och tillverk-av
ningssektor eller kontorssektor Arbetarskyddsstyrelsen, 1997. Det är
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nacke ochvärkform iisigförslitningsskadorvanligt yttrar rygg,att av
axlar.

utfor-ergonomisktbl.a.behövakanbesvärmed dessaStuderande
specialmöbler. vissaIandraochståpulpeterbord,vinkladestolar,made

klararstuderande intedenpåfrestandesåskadorna attfall kan un-vara
aktuellt meddåkantidspann. Detlängreunderdervisning pe-ett vara

studie-anpassadellerstödundervisningformstöd idagogiskt extraav
gång.

tillgänglighets-Stödbehov1.2 ett1 ur

perspektiv
förstödolikabehov attharfunktionshinder sortersmedStuderande av
kringfrågorikanBehoventillgänglig.bliskautbildningen grupperas

ochstödpedagogiskttillgänglighetfysiskhjälpmedel, samtläromedel,
studiegång.anpassad

studerande hardenbehovdetKunskapslyftskommittén att avmenar
föravgörandeskaundervisningensigtillgodogöraförstöd varaatt

indivi-beroendeskastöd intefåMöjlighetenstödinsatsen. att avvara
stödbe-ofta hakanolika diagnosmedIndividerdiagnos.dens samma

behovhasynskadadeochrörelsehindradebådeExempelvis kan avhov.
assistans.

Läromedel1.2.11

krävsstudiernasigtillgodogöra attkunnaskastuderandedenFör att
läromedleninfonnationdeninhämtakanhan/hon ger.som

fleraförnödvändighetläromedelSpecialanpassade är grupperen
såbehöva justerasinnehåll attläromedletsDels kanfunktionshindrade.

läromedel förgällerstuderande. Dettaför den t.ex.tillgängligtdet blir
läro-dockdethandlarOftast attutvecklingsstörning.med ompersoner

förtalböckerkrav, såsomspeciellauppfyllaform måstefysiskamedlets
synskadade.ochutvecklingsstördadyslektiker,

assistansochHjälpmedel11.2.2

funktionshindermedmänniskorolika instrumentHjälpmedel är som
funktionsnedsättningenuppgifterklaraför annarsanvänder att somav

pedagogiskaochtekniskamångafinnsIdagomöjliggör.ellerförsvårar
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hjälpmedel helt eller delvis undanröjer situation kan blisom en som
handikappande för den funktionshindrade i utbildningen.

Vissa hjälpmedel används i alla sammanhang, rullstolar ocht.ex.
hörapparater. Andra hjälpmedel speciellt framtagnaär för studiesitua-

såsomtionen, anpassade dataprogram.
Datoriseringen och utvecklingen informationsteknik IT har förav

många människor med funktionshinder inneburit möjligheternaatt att
delta i studier har ökat.avsevärt Genom anpassade dataprogram kan
många människor med funktionshinder kommunicera och tillgodogöra
sig information på enklare och bättreett Möjligheternasätt. till di-
stansutbildning har underlättat deltagande i studier för människor som

olika anledningar har svårt sig till eller vistas iatt ta utbildningslo-av
kalen.

Ibland behöver studerande med funktionshinder någon form assi-av
i utbildningssituationen.stans Det kan handla lektör fört.ex. attom en

läsa in på band, personlig assistenttext eller teckentolk.

l 1.2.3 Fysisk tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet innebär den studerande ska kunnaatt påbörja och
bedriva studier i den lokal där utbildningen finns. För den stude-att
rande med funktionshinder ska kunna påbörja studierna krävs det äratt
jjøsiskt möjligt lokalen.sig in kani Det handlaatt ta t.ex. automa-om
tiska dörröppnare eller lokalerna allergisanerade.att är För kunnaatt ta
del undervisningen kan krävas bl.a. hörselslinga, bra belysning ochav

lokalen for det hjälpmedelatt denutrymme funktionshindradeger som
beroendeär av. -
För människor funktionshinder har svårigheter för-attsom p.g.a.

flytta sig mellan olika lokaler, det behjälpligt lokalschematär kanom
så mellan undervisningslokaleratt transporterna blir så få ochanpassas

så korta möjligt. Raster mellan lektioner behövs för vila och socialtsom
och inte bara för förflyttningumgänge, mellan lektionssalar.

l 1.2.4 Pedagogiskt stöd och anpassad studiegång
flertalEtt funktionshinder den individenär inte klarar/orkartypen attav
studera i takt andra,att funktionshindrade studerande.samma som

Ibland funktionshindretär sådan den studerande i perioderart att ärav
frånvarande från undervisningen. andra fallI innebär funktionshindret

den studerande bara kan tillgodogöraatt sig undervisning i kortare
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koncentrationssvå-medförgällakantidsintervall. Detta t.ex. personer
reumatism.medmänniskorellerrigheter

därstödundervisning,behovfinnasdetfall kan extra mandessaI av
undervis-iavsnittmed svårahjälpfåkansmåeller ienskilt grupper

studiegång,anpassadfårstuderandedenvariantEn är attningen. annan
innebärmångatakt. Förlångsammarestudera imöjlighetalltså atten

läsauppgifter,utföra vissatid t.ex.längredet attfunktionshindret taratt
för-behövadåkanstuderandeDenoch skrivaifrågor ett svar.prov

skrivningstid.längd
medel. Detsmåmedibland lösasstöd kanpedagogisktFrågan om

framförhållning,vissharlärarenundervisandedenmedräckakan att en
koncentrationssvårighetermedstuderandeisigkanvilket attyttrat.ex.

lektionsstart.föreanteckningarlärarensfår papper

stödbehovDiskussion ett11.3 urom

tillgänglighetsperspektiv
utbildningsan-viktigtdettillgänglig attärutbildningenFör göraatt

tillgänglighetförkrävsinsatser attvilkakunskapharordnaren somom
stödåtgärdervilkamåsteUtbildningsanordnaren veta somuppnås.ska

lösaförvända sigska atthan/honvilken instanstillochbehövs
harsjälvanordnarenkravYtterligare är attproblem. etteventuella

instansingenstödåtgärderfinansiera annanmöjlighet att som
finansierar.

vägledningoch ärrekryteringförUtbildningsanordnarens avansvar
tillindividen mötesgåhärmåsteUtbildningsanordnarenbetydelse.stor

utbildning.sigansträngningar närmaindividens atti
utbildningssituationenråda itillgänglighet skanyckelord förEtt att

deninnanredantillgängligbörUtbildningenframförhållning. varaär
stude-denfinnsRisken attutbildning.sinpåbörjarstuderande annars

stöd,pedagogiskthjälpmedel,påutbildningstid i väntanförlorarrande
till-förbättraförkrävsaktiviteter attandraellerombyggnationer som
vidredanutbildningsanordnarenviktigtdärför attDetgängligheten. är

stödåtgärder ibehoveventuellaanmälamöjlighetansökan att avger
undervisande lärarensdenfrånFramförhållningutbildningssituationen.

funktionshindrade.för mångainlärningunderlättakansida
ochfastlagdaförhand rutinerhar påUtbildningsanordare sys-som

bättrefunktionshinder harmedstuderandeför hur emottartem man
problem ärtillgänglig. Ettutbildningenkunna göraförutsättningar att

oftastuderandeantal ärlitetmedutbildningsenheter ovan-ettpådetatt
utbild-innebärakanfunktionshinder. attDetmedstuderandemedligt
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ningsanordnaren inte har kunskaper utbilda med funk-attom personer
tionshinder och inte heller handlingsberedskap inför de stödinsatser

kan behövas.som
Studerande med funktionshinder har på alla andrasättsamma som

vuxenstuderande själva för utbildningenett ska fungera.att Detansvar
huvudsakliga utbildningen tillgängligansvaret att göra ligger dock på
utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren för fysisk till-ansvarar
gänglighet i undervisningslokalema, pedagogiskt stöd och andra över-
gripande stödåtgärder. Det viktigt den studerandeär kan koncentreraatt
sig på studierna, och inte behöver ödsla tid och kraft på få sakeratt
utanför själva utbildningssituationen fungera.att

1119-0609Vuxenutbildning
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12 Vad statistikensäger studerandeom

med funktionshinder

I detta kapitel sammanställninggörs statistik beskriver för-en av som
hållanden har betydelse för deltagande i vuxenutbildning försom män-
niskor med funktionshinder. Den tillgängliga statistiken omfatt-över
ningen människor funktionshinder handikappande konsek-av vars ger

i utbildningssituationen osäker. Någon heltäckandeär undersök-venser
ning detta har inte gjorts får använda flera olikautan undersök-av man
ningar. Då undersökningama gjorda utifrån olikaär utgångspunkter,
definierar funktionshinder på olika och dessutom innehållersätt olika

funktionshinder de ingen entydig bild.grupper av ger
Syftet med redovisningen nedan dels beskriva hur vanligt fö-är att

rekommande det människor harär funktionshinderatt kanett ut-som
hinder i vuxenutbildningssammanhang,göra delsett beskriva skill-att

nader i sysselsättningsnivå, utbildningsnivå och utbildningsdeltagande
mellan människor med funktionshinder och befolkningenett i övrigt.

De undersökningar vi använder funktions-Deär rapportenoss av
hindrades på arbetsmarknadensituation pilotundersökning SCB,en-
1997, Skolverkets longitudinellEn uppföljning funktions-rapport av
hindrade studiedeltagande på komvux Skolverket, 1999ggruppers
och utredningen Folkbildning och vuxenstudier SOU, 1995:141.
Dessutom har SCB bearbetat bakgrundsmaterialet till Skolverkets rap-

för Kunskapslyftskommitténs räkning.port
När jämförelser studiedeltagande mellan funktions-görsav gruppen

hindrade och befolkningen i övrigt det viktigt komma ihågär att att
vissa funktionshinder åldersrelaterade och andra bakomliggandeär att
faktorer utbildningsbakgrund och arbetslöshetserfarenhet påverkarsom
studiedeltagandet. faktorerDessa har vid sidan funktionshindret be-av
tydelse för viljan och möjligheten studera. De skillnader redo-att som
visas mellan människor med funktionshinder och befolkningen iett

kanövrigt därför härröra från andra omständigheter funktionshindretän
inte dessa faktorer beaktats i undersökningen.om
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ochvuxenutbildningStatistik12.1 om

funktionshinder

Pilotundersökningen

RådetSCB ochcentralbyrånStatistiskaHandikappombudsmannen,
genomföramedel för1996höstentilldelades attarbetslivsforskningför

arbetsmarkna-påsituationfunktionshindradespilotundersökning aven
situa-statistik belysamedpilotundersökningenmed attSyftetden. var

funktionshinder. Denmedmänniskorförarbetsmarknadenpåtionen
och hel-kvalitativsaknades endetbedömdeeftersom atttillkom man

sysselsättnings-funktionshindradesdeöverblickstatistisktäckande av
utformadesUndersökningen1997.förhållanden SCB, ensom

arbetskraftsundersökningarordinarietill SCB:stilläggsundersökning
begränsadesochdecember 1996ochnovemberoktober,underAKU

intervjun.ordinariedenefterställdesfem frågortill som
individer.000månad 17varjeurvalsramtotala ärAKU:s ca
dvs.urvalet,fjärdedelartill drygtställdesTilläggsfrågoma tre sam-av

00040manlagt personer.ca
harundersökningeni attfunktionshinderMed enpersonenmenas

begräns-medförakannedsättningpsykiskellermedicinskfysisk, som
ha uppståttellermedfödd,kanlivet. Dendagligadet ge-iningar vara
avgjorde självaintervjuadearbetsskada. Deellerolyckasjukdom,nom

femte-Ungefärfunktionshinder.formnågonhaansåg sigde enavom
funktionshin-hadedesvarade ettbefolkningen attprocentdel 19 av

definition.ovanståendeenligtder

Skolverkets rapport

särskilduppdrag "attför 1997 i ägnaregleringsbrevetfick iSkolverket
funktionshind-gällerdetutvärderingsåtgärder näruppmärksamhet

uppdragdettadel iolika slag". Somvuxenutbildningirade elever enav
återkommandeårligenfrån SCB:suppgifterbearbetatSkolverkethar

ULF-undersök-levnadsförhållandenundersökningarurvalsstudie, av
människorsfrågorradställsULF-undersökningenningen. I omen

studie-ochhälsotillstånddäribland frågorochlevnadsförhållanden om
deltagande.

kart-undersökningSkolverkets ärmed attsyftethuvudsakligaDet
kommunalifunktionshindermedstuderandeandelenlägga om

skolan 1990.kommunaliseringenefterförändratsvuxenutbildning av
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Undersökningen bygger på sammanslagning resultaten från ULF-en av
undersökningama 1987-1990 respektive 1993-1996. Resultatet Skol-i
verkets undersökning visar andelen studerande med funktionshinderatt
har ökat i komvux under jämförelseperioden. dettaI betänkande redo-
visas resultaten från perioden 1993-1996 i vilken 17 900 in-personer
tervjuats SCB. De intervjuade har själva fått uppskatta sinaav
eventuella funktionshinder på frågor "Har duatt typengenom svara av
svårighet bära kg,5 bärkasse,att kortaret.ex. sträckatungen en
och/eller svårigheter gripa, till exempel vrida på elleratt kranar. Enav
fullständig beskrivning de frågor ställts olika funktionshin-av som om
der i ULF-undersökningen finns bilagai

S UF 0-studien

Uppgifterna deltagare med funktionshinder i vuxenutbildningenom
baseras i utredningen Folkbildning och vuxenstudier SOU 1995:141
på intervjuundersökning gjord SCB på uppdrag utredningenen av av
Statens utvärdering folkbildningen" SUFO 96. Intervjuernaav ge-
nomfördes under februari 1995 via telefon. Totalt tillfrågades 3000
slumpvis utvalda svenskar 18-75 år plus tilläggsurval påettvuxna
1000 Utredningen riktar sig frivilliga vuxenstudier vilketmotpersoner.

statistiken, till skillnadgör övrigatt statistik, här redovisasmot som
inte innehåller uppgifter vuxenutbildning finansierad arbetsgiva-om av
ren.

intervjuundersökningenI har två frågor ställts självrapporteradeom
funktionshinder. lyder;De Har du något handikapp eller funktionshin-
der medför problem för dig i ditt vanliga liv respektivesom

det svårt för dig bedriva studiergör attsom
Drygt 13 de tillfrågade de har något funk-procent attav uppger

tionshinder. Ungefär tredjedel dessa, dvs. cirka 5 procent,en av menar
detta funktionshinder försvåraratt studier. I vilken utsträckning som

studierna försvåras, mycket eller lite, framgår inte. Vidare har frågor
ställts vilken funktionshinder har.typ Indelningen iom av personen
olika funktionshinder dock begränsad vilketär mångagör att grupper
saknas jämfört med de andra två undersökningama.

Resultat

Nedan visas sammanställning omfattningen olika funktions-överen av
hinder. Tabellen visar de olika undersökningarnas resultat vadtre gäller
andelen olika funktionshinder. kolumnI varjetyper redovisasav av
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tvåfinns i deövrigkategorinrangordning vilketresultaten i gör att som
högt.relativtliggerundersökningarnaförsta

andelenuppgifterSammanställning över12.1.Tabell om
funktionshinder

Skolverket/ULF %SUFO-studien %KonfPilotundersökningen %
Int
+/-

24långvarigSvåra besvärRörelsehinder 5839 1,3Rörelsehinder av
sjukdom

Övrigt 15eksem,Svåra besvärhandikapp 2021 1,1Astma/allergi av
allergiskellerhösnuva

astma
14hörselNedsatt10Synproblem13 0,9funktionsneds.Annan
14höggrad nedsattIoch 6Hjärt-7 7Synnedsättning

arbetsförmågakärlsjukdom
13rörlighetNedsattHörselproblem 67Hörselskada 7

eller 13bäraSvårigheter att0,6kärlsjukdom 6Hjärt-
gripa

6ängslan,Svåra besvär0,65Psykisk av
ångestfunktionsnedsättning oro,

1Nedsatt0,65Diabetes syn
0,5tarmsjukdom 4Mag
0,42Psoriasis
0,42Lungsjukdom
0,32Dövhet
0,3språk, tal 1Stämning,

röststömingeller
0,31Psykisk

utvecklingsstörning
0,31Epilepsi
0,31Dyslexi
0,20,2Vet
00Damp/ADH

100100l 17Totalt
osäker-beskriver+/-Konfkonñdensintervallet IntredovisadeAnmärkning: Det

intervallredovisade ärtill Ivärdetredovisadedet vänster.hetsintervallet runt
konñdensnivån 95 procent.

funktionshindradesarbetsmarknad, DeochInformation1997,Källor: SCB,
Folkbild-1995:141,SOUpilotundersökning.arbetsmarknadenpåsituation en-

funktions-longitudunell studieSkolverket, 1999g, Envuxenstudier.och avning
best.vuxenutbildning,kommunalstudiedeltagande ihindrade nr.gruppers

Stockholm1999:441,
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Sammanställningen tyder på rörelsehinder och astrna/allergi deatt är
funktionshinderstörsta i samhället. Den docksägergrupperna av

ingenting i vilken utsträckning funktionshindret handikapputgör ettom
i vuxenutbildningssammanhang.

Att storleksförhållandena skiljer sig mellan undersökningama beror
bland på olika definitioner och olikaanvänt grupperingarannat att man
för funktionshinder. redovisningEn hur de olika undersökningarnaav
definierar funktionshinder finns i bilaga En med flera funk-person
tionshinder kan förekomma gång i statistiken. pilotunder-Iänmer en
sökningen antalet individer bas för jämförelsen varför deutgör sam-
manlagda andelama överstiger 100 deI andra två undersök-procent.
ningarna antalet noterade funktionshinder basen varför andelamautgör

till 100 Skolverkets undersökningprocent.summerar avser personer
mellan 20-64 år, SUFO-studien mellan och pilotunder-18-75personer
sökningen mellan 16-64 år.personer

få uppfattningFör omfattningen olika funktionshinder iatt en av av
samhället resultaten pilotundersökningeni relevant eftersomär mest
den har den detaljerade uppdelningen olika funktionshinder.mest av
Skolverkets undersökning och Folkbildning och vuxenstudier dettaiär
sammanhang framförallt intressanta det gäller de resultat redo-när som
visas nedan deltagande i vuxenutbildningen.om

Många de mindre funktionshindermed endastav grupperna som
finns redovisade i pilotundersökningen ligger i övriga undersökningar i

"Övrigtde relativt Annat, handikapp och Skolver-istora grupperna
kets Svåra besvär långvarig sjukdom och högI gradgrupper av
nedsatt arbetsfönnåga. deVissa fångatsav grupper som upp av
Pilotundersökningens detaljerade undersökning finns dock intemer
med dei andra undersökningama. exempelEtt psykiskär gruppen
utvecklingsstörning" inte har någon motsvarighet Skolverketsisom
studie.

SUFO-studien,I population sträcker sig till år, ligger75vars upp
funktionshinder kan åldersrelaterade högre i de andraantas änsom vara
undersökningama. Det något anmärkningsvärt Skolverketsiärsom
undersökning Nedsatt rörlighet ligger jämförelsevisär att gruppen
lågt vilket eventuellt kan bero på använder defini-att snävareman en
tion rörelsehinder undersökningar.övrigaänav

Funktionshinder12. 1.1 och studier

Tabell 12.1 inget hur allvarligt funktionshindret tillfrå-säger Deär.om
gade i Pilotundersökningen har fått ställning till de bedömerta attom
deras funktionshinder medför arbetsfönnågan nedsatt vilketatt är ger
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fördelade sigfunktionshinder. Svarengradenuppfattning en-avomen
följande.ligt

fråganpå Bedömerfunktionshindrades12.2. AndelTabell svarav
arbetsförmåga nedsattärDindu att

+/-Konf. IntTotalt
76,9Vet

1,2mycket 31,2Ja,
1,231,1delvisJa,
1,230,8Nej

beskriver+/-Konf.konfidensintervallet IntredovisadeAnmärkning: Det
redovisadedetill Iredovisade värdet vänster.detosäkerhetsintervallet runt

konñdensnivån 95intervallen procent.är
funktionshindradesarbetsmarknad, DeochInformationKälla: SCB, 1997,

pilotundersökning.arbetsmarknadenpåsituation en-

hasigansågbefolkningenfemtedel ettdenTabellen visar att somavav
upplevdeintetredjedelungefär attdetfunktionshinder somenvar

likaocharbetsförmåganedsatt stormedförde attfunktionshindret en
nedsatt.mycketarbetsförmåganandel ansåg att var

till-deutsträckningvilkeniuppgifterinnehållerSUFO-studien om
vidproblemmedfördetta stu-funktionshindermedfrågade attett anser
de hartillfrågadede attdrygt 13dedier. Av procent uppgersomav

funktionshindrettredjedelungefärfunktionshinder attnågot enanser
studier.bedrivadet svårtgör att

Utbildning

för möjlig-viktigareblioch kommerviktigt ännuutbildning attAtt är
oomtvistat. Detframtiden ärarbete ibehålla ärochfåheterna ettatt

medmänniskorutbildningsbakgrundvilkenstuderadärför intressant att
Utbildnings-övrigt.befolkningen imedjämförtfunktionshinder harett

sighar visatDetstudera attviljanbetydelse förhar attnivån även mer.
iaktivautsträckningi ärutbildninghögremed störremänniskor mer

Förutsättningarna1998:51. att taandra SOUvuxenutbildningen än
utbildningsbak-med högrealltsåökarlärandetlivslångadetdel enav

grund.
demtredjeungefärvisarPilotundersökningen att ansersomavvar

ifemtemed drygtjämförtprocentfunktionshinder 31sig ha varett
utbildning.förgymnasialendast harprocenttotalt 23befolkningen
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detNär gäller gymnasial utbildning föreligger ingen skillnad mellan de
båda då ungefär hälften i båda har gymnasieut-grupperna grupperna
bildning. Människor med funktionshinder har dockett som grupp en
lägre andel eftergymnasial utbildning, 18 vilket ska jämförasprocent,
med riksgenomsnittet på 28 framgårDet också de skillna-procent. att
der finns det gäller kvinnors ochnär utbildningsnivå intemänssom
avviker från befolkningen inämnvärt övrigt. bidragandeEn orsak till

människor med funktionshinderatt har lägre utbildnings-ettgruppen
nivå befolkningen i kanövrigtän den högre medelåldern. Medvara
ökande ålder sjunker den genomsnittliga utbildningsnivån och bland
ålderspensionärer det fortfarande vanligt medär förgymnasial ut-en
bildning högsta utbildning. diagrammetI nedan redovisas utbild-som
ningsbakgrunden för människor med funktionshinder uppdelad på män
och kvinnor.

Diagram på12.1. Fördelning olika utbildningsnivårer för män
respektive kvinnor med funktionshinder. Andel respektiveav

utbildningsnivå.grupp per

40

35-.

IMän lKvinnor30 .-

25

15 i.

10 .

Förgymn. Förgymn. Gymn.utb. Gyrrm.utb. Eftergymn. Eftergymn.
årutb. 9 utb. år9 10 år2 2 år utb. 3 år utb. årmin 3max

Källa: SCB, 1997, Information och arbetsmarknad, funktionshindradesDe
på arbetsmarknadensituation pilotundersökning.en-
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Sysselsättning12.1

funktionshindradesframuppgifter tagitspilotundersökningen harI om
mättillfälletUndersysselsättning.hela befolkningensrespektive var

funktionshinderde hadedemdrygt hälften att ett sys-som uppgavav
tredjedelardrygt tvåjämföras medvilket kanprocentselsatta 55 att

sysselsatta.totaltbefolkningenprocent71 varav
undersökningenhar alltså enligtFunktionshindrade ensom grupp

funktionshindrade. Iickesysselsättningsgradväsentligt lägre än grup-
funktionshinder 15de harandelensysselsatta ettattär som uppgerpen

befolk-för helagällerde 19vilket lägre än procentärprocent som
funktionshinder imedmänniskorocksåvisarStatistikenningen. att

funktionshindrade.deltid ickearbetarutsträckning änstörre
olikastarkt mellanganskaSysselsättningsgraden varierar grupper av

Allatabell.nedanståendefunktionshinder Semänniskor med grupper
börbefolkningen i Noterasdock underliggerdöva stort.utom gruppen

hänsynoch ingende mindreosäker förstatistiken attäratt grupperna
de olikaåldersfördelningen itilltagits grupperna.
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Tabell 12.3. Sysselsättningsgraden hos olika människorgrupper av
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
Epilepsi 37,2 11,8
Hjärtkärlsjukdom 38,3 6,3
Dyslexi 42,3 10,4
Rörelsehinder 48,9 2,3
Stamning, språk-, tal eller röstnedsättning 52 15,1

Diabetes 54,6 6,2
Annat 54,9 3,8
Astma-allergi 59,1 7

tarmsjukdomMag- 59,6 6,8
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 70,9totalt
Anmärkning: redovisade konfidensintervallet konf +/- beskriver osäker-Det int
hetsintervallet det redovisade värdet till redovisade intervallIvänster. ärrunt
konñdensnivån 95 procent.
Källa: Information och arbetsmarknad, funktionshindradesSCB, 1997, De

på arbetsmarknaden pilotundersökning.situation en-

Studiedeltagande12.1

tillgängligheten vuxenutbildningen bristfälligEtt tecken på i äratt
med funktionshinder hade studie-skulle människor lägreatt ettvara

Uppgifterdeltagande befolkningen i övrigt. studiedeltagandeän om
finns SUFO-studien och i Skolverkets Uppgifterna bygger ii rapport.
båda studierna på deltagande i vuxenutbildningen. innebärDet att en
kurs vecka får genomslag statistiken terminslångpå ien samma som en
kurs.
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medSUFO-studienvuxenutbildning redovisas iStudieaktivitet i
skill-Resultaten visar ingahögaktiv""icke aktiv" och störremåtten

ickefunktionshinder ochmedmänniskormellanstudieaktivitetnader i
oftarenågotfunktionshindrademöjligenfunktionshindrade, är

arbetsgi-finansieradutbildningdockbörhögaktiva. Noteras att av
däranalyserhar gjortUtredamaundersökning.dennaingår iintevare

sammansättning.socio-demografiskatillhänsyn tagits gruppernas
skriverutredarnaochresultaten osäkrablirsmåEftersom ärgrupperna

småpå devågar litaså osäkra vi inte"alla ärestimat attettatt utom
påvärde litar visarfannprocentskillnader Det vi attvi

hänsynvuxenutbilding,högaktivaoftarehandikappade i när tarär man
faktisktharsammansättningå Desocio-demografiskatill ettgruppens

Utredamahandikapp".någotharföre demförsprång interätt stort som
studier,till detta kananledningarna attvidareskriver att varaaven

denproblem,praktiskaförknippade med ärdeäven ärom
medgenomföra förmöjligändåfritidssyssla är att personensom

socialakällan tillfrämstadenkanVuxenutbildninghandikapp. vara
umgängesliv;utåtriktatdeltasvårthar iför denkontakter ettattsom

handikappademångaförenda chansenockså denstudier kan varamen
förvärvsarbete.förkvalificera sig ettatt

jämförelsemöjliggörULF-undersökningarfrån SCB:sUppgifter en
funktionshin-medmänniskorvuxenutbildning hosdeltagandet imellan

undersökningdennaövrigt. ärbefolkningen i Ihosdeltagandetochder
medmänniskorvisarmedräknad. Denpersonalutbildning attäven

studiedeltagande ilägrehartotaltfunktionshinder avsevärtsett ett
i övrigt.befolkningenvuxenutbildningen än

olikamedmänniskorstudiedeltagande förandelenTabell visar12.4.
ål-utbildningsformerolikafunktionshinder inom samt engrupper av

redovisadebefolkningen. Demed helajämförelsedersstandardiserad
förresultatenåldersstandardiseraframräknatsvärdena har attgenom

respektivemeddemoch jämförafunktionshindradevarje grupp av
funktionshindrade.ickegrupp av

vuxenutbildningeller fler1 deltagit i fyraderäknashögaktiva typerSom avsom
åren ellergånger de tiostudiecirkelverksamhet 8än senastedeltagit ieller mer
fackligahärvuxenutbildningMedåren.gånger deminst senastetre menastre
och andrabrev-arbetsmarknadsutbildning,vuxenutbildning,kommunalkurser,

kvällskurser.högskolekurserfritidsbaseradekorrenspondensstudier samt
födelseland, antalutbildningsnivå,2 samhällsklass,ålder,kön,Inkluderar

civilstånd, sysselsättningsstatusår, ortstyp.småbarn 0-6 samt
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Tabell 12.4. Andel studiedeltagande olikaiav grupper av
årfunktionshindrade 20-64 1993-1996 samt

åldersstandardiserad jämförelse befolkningenmed hela
redovisad utbildningsanordnareper

Folkhögskola ArbetsgivareKomvux
andel Jfr andel jfr andel jfr

Svåra besvär långvarig sjukdom 0,8 +0,4 5,1 +1,6 14,0 -6,8av
hög grad nedsatt arbetsförmågaI 0,7 +0,8 3,7 +2,1 8,0 -12,8

på grund långvarig sjukdomav
Nedsatt rörlighet 0,6 +0,9 3,0 +3,9 11,7 -9,2
Rörelsehinder 0,5 +0,0 2,4 +2,3 10,5 -8,6
Svårt rörelsehinder 1,5 +1,3 1,3 -0,8 9,0 -7,9
Svårigheter bära eller gripa 0,3 +0,4 5,3 +3,2 13,2 -8,1att
Nedsatt 1,8 +1,5 6,7 +3,9 9,4 -11,5syn
Nedsatt hörsel 0,3 -0,1 +0,9 18,53,7 -1, 7
Svåra besvär eksem, hösnuva 0,8 +0,2 6,6 15,6+0,9 -5,4av
eller allergisk astma
Svåra ellerbesvär ängslan, 0,7 +0,0 7,6 +2,9 -10,111,2oroav
ångest

Studieförbund Arb. Samtliga anord-m
utb. nare

andel jfr andel jfr andel jfr
sjukdomSvåra besvär långvarig 8,6 -1,0 +1,0 37,2 -5,82,5av

arbetsförmågahög grad nedsatt 8,2 -2,8 1,9 +0,5 28,1 -12,8I
på grund långvarig sjukdomav

8,7 28,5 -11,3Nedsatt rörlighet -3,4 1,1 -0,9
26,1 6Rörelsehinder 7,6 -4,5 1,3 -0,9 -14,

Svårt rörelsehinder 9,2 -3,6 2,1 +0, 23,9 -17,47
eller 8,6Svårigheter bära gripa -1,1 0,9 -0,9 33,7 -9,0att

Nedsatt 10,9 36,8+1,8 1,6 -0,6 -5,7syn
hörselNedsatt 9,2 +0,1 3,0 +2,0 39,3 -1,3

Svåra besvär eksem, 48,8 +1,9hösnuva 10,7 +2,9 3,9 +1av
eller allergisk astma

besvär ängslan, eller 37,0 -7,8Svåra 6,5 -2,1 4,2 +2,2av oro
ångest

andelar mellanåldersstandardiserade jämförelse. skillnaden iJfr MotsvararAmn.
deltagande befolk-funktionshindrades verkliga studiedeltagande och tänkt för övrigaett

funktionshindrade.âldersstruktur motsvarande den hos respektivningen med grupp aven
Kunskapslyftskommittén ULF-undersökningar för årenKälla: Bearbetning för SCB:sav

1993-1996.

vuxenutbildning totalt harTabellen för deltagande i ivisar stort settatt
funktionshindrade lägre deltagan-samtliga redovisade engrupper av

absoluta skillnader finnsdefrekvens hela befolkningen. Största iän ut-
de utbildningsanordarefinansierad arbetsgivaren.bildning Av somav
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funktionshinder överrepresenterade inomredovisas studerande medär
och vid folkhögskolor.kommunal vuxenutbildning

rörelsehind-med undantag för svårtkommunal vuxenutbildning,Att
folkhögskolan dethar högre värden interade, rakt igenom än är samma

med funktionshinder skulleandelen studerande störreatt varasom
absoluta skillnadernakommunal vuxenutbildning. De småinom som

bakgrund endast 0,6folkhögskolan skaredovisas för mot attses av
redovisade periodengång under denbefolkningen någonprocent av

vilket kan jämföras med de 5,1folkhögskolastuderat på procent som
kommunal vuxenutbildning.deltog i

och utbildning hosarbetsmarknadsutbildning hos AmuGruppenFör
deltagande.klara skillnad i Samman-studieförbund finns inte samma

funktionshinder någotstuderande medtyder dock påställningen äratt
ochanordnade AmuGruppenöverrepresenterade vid utbildningar av

studieför-utbildningar anordnadeunderrepresenterade vidnågot av
bund.

framförallt dehelhet detstudiedeltagandettillSett är stora ne-som
utbildningiarbetsgivarfinansieraddeltagandeskillnaderna igativa som

studiedeltagande.lägreharfunktionshindrade ettgör att som grupp
pilotundersökningenresultaten frånförklarasDelvis kan detta somav

väsentligt lägreräknat harfunktionshindradevisar att ensom grupp
mättillfállet drygttotalt. Underbefolkningensysselsättningsgrad än var

sysselsatta tillfunktionshinderde hadehälften de ettattsom uppgavav
tredjedelar syssel-drygt tvåi därskillnad befolkningen övrigtmot var

satta.
det förelig-vilken utsträckningtrubbigt mått på iDeltagande är ett

vuxenutbild-deltamed funktionshinder iför människorhinder attger
till följdkan fåtillgänglighet utbildningssituationenBristande ining. att

till högrekan ledadeltagande. detomöjliggör Mendet stu-även ettett
ellerindivid hande här förtiden sådiedeltagande mätsöver omsom en

studiere-tillgänglighet, uppnårföljd bristandehon, sämreavsom en
stude-innebärdeltid. studietaktläsa på Lägresultat eller tvingas att en

tid för nå givetutbildning under längredeltaga irande måste att etten
utbildningsmål.

Sammanfattning12.2

försökfinns har gjortsden statistikdenna genomgång attI ettsomav
funktionshinderbefolkningen har någotdelbeskriva hur stor somav

få svårigheterindivider kan ivuxenut-del dessaoch hur stor somav
Försök harfunktionshinder.följdbildningssammanhang ettavsom en

männi-studiedeltagande mellanskillnaden ibeskrivaockså gjorts att
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skor med funktionshinder och befolkningen totalt jämförasamt att ut-
bildningsbakgrund mellan funktionshindrade befolkningenoch i övrigt.

Resultatet sammanfattasgenomgången kan med att:av

Uppgifter antal människor med funktionshinder samhället ochi0 om
deras fördelning på olika funktionshinder förhållan-grupper av ger
devis liten information omfattningen hinder vuxenutbild-iom av

uppgifter redovisas de olika undersökningarnaningen. De i vi-som
defi-mellan och befolkningen utifrån olika20 13att procentsar av

upplever de har något funktionshinder. dessanitioner Avatt anser
tredjedel funktionshindret medför arbetsförmåganungefär att atten

försvårar studier.mycket nedsatt eller funktionshindret derasär att
då vid handen ungefär be-uppskattning 5En att procentger avgrov

funktionshinder försvårar deltagandefolkningen har deras iett som
vuxenutbildningen.

med funktionshinder har genomsnittligtMänniskor ett0 som grupp en
med endast grundläggande utbildning ochandelstörre enpersoner

andel högskoleutbildade. Andelen med högst gymnasieut-mindre
för befolkningenbildning lika i övrigt.är stor som

icke sysselsattaFunktionshindrade har andel änstörresom grupp en0
befolkningen i övrigt.

studiedeltagandet hos människor med funktionshin-Uppgifterna om0
studiedeltagande jämfört med befolkningen ilägreder visar öv-ett

arbetsgivarfmansierad utbildning männi-framföralltrigt. Det är som
befolk-mindre del jämfört medskor med funktionshinder tar av

folkhög-vuxenutbildning och vidkommunalningen i övrigt. Inom
funktionshinderskola uppvisar människor med störreettgruppsom

övrigt.deltagande befolkningen iän

och utbild-finns det gäller kvinnorsskillnaderDe mänsnär0 som
från befolkningen i övrigt.ningsnivå avviker inte nämnvärt

kanstatistiken.går dra DäremotNågra långtgående slutsatser inte att av
funktionshinder ochmänniskor medkonstatera är storatt gruppenman

problemgeneralisera det gäller vilkaheterogen. gårDet inte näratt som
funktionshinder vuxenutbildningen. gårfinns människor med i Detför

peka särskildadenna statistik någraheller inte utatt grupper somur
alltför hetero-Därtill respektiveproblem.skulle ha ärextra stora grupp
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skälen till varför förockså analys situationenDetta är ettgen. av en av
studerande med funktionshinder olika former vuxenutbild-inom av

bör från olika diagnoser eller indelningarningen inte utgå av
funktionshinder. bör istället inriktas de olika hinderDen på som upp-
kommer.

slutsats dock kan dras utifrån statistiken människorEn är attsom
med funktionshinder har lägre utbildnings- och sysselsätt-som grupp

behovetningsnivå befolkningen helhet och detta innebärän att attsom
vuxenutbildning för människor med funktionshinder bör störrevaraav

befolkningenför i övrigt.än
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1 3 Kommunal Vuxenutbildning

1 1 Ansvarsfördelning

Ansvaret för särskilt stöd i kommunal utbildning regleras bl.a. Skolla-i
SFS 1995:1100, Grundskoleförordningen SFS 1994:1194,gen

Gymnasieförordningen SFS 1992:394 och i Förordning SFS
1992:403 kommunal vuxenutbildning.om

Skolhuvudmannens för stöd till studerande med funktions-ansvar
hinder eller andra särskilda behov, med elevgruppemas ålder.avtar

förAnsvaret särskilt stöd ska erbjudas i grundskolan omfattandeatt är
och preciserat. Bl.a. stadgas särskilt stöd ska till elever med svå-att ges
righeter i skolarbetet, skolpersonalen ska utarbeta åtgärdsprogramatt
för dessa elever eleveroch med specialpedagogiskt behov skaatt ges
stödundervisning. Detta inte lika långtgående i gymnasiesko-äransvar
lan. ska elever med behovDär stöd stödundervisningextraav ges un-
der begränsad tid. Specialklasser får inrättas för elever vissasom g.a.
funktionshinder eller andra uttalade studiesvårigheter inte kan följa den
vanliga undervisningen.

skyldigheterMotsvarande och uttalade möjligheter till stöd för stu-
derande med funktionshinder betydligt i vuxenutbildningen.är svagare
Förordningen kommunal vuxenutbildning elever inteattom anger som
når godtagbart studieresultat bör möjligheter till utökad studie-ett ges
vägledning och stödundervisning under begränsad tid. Kunskaps-en
lyftets kurser ska genomföras i enlighet med de bestämmelser som
gäller i Förordning kommunal vuxenutbildning. bestämmelsernaIom

Kunskapslyftet trycks något hårdare på utbildningen ska utgåattom
från den studerandes önskemål, behov och förutsättningar SFS
1998:276.

Förutom i själva genomförandet utbildningen, kan stödinsatserav
behövas inom områden i anslutning till utbildningen. Nedan redogörs i
korthet för ansvarsfördelningen kommunalinom vuxenutbildning vad
gäller den fysiska tillgängligheten skolbyggnaden,i hjälpmedel, läro-
medel och färdtjänst.
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tillgänglighetFysisk

föralltså attkommunenskolhuvudmannenDet är ansvararsom--
speci-finns ingastuderande.den Dettillgänglig förutbildningen görs

tillgänglighetfysiskaskolbyggnadenspåpreciserade kravellerfika
egenskapskrav påtekniska1994:847i Lagvad sägsänannat omsom

skaändraselleruppförsbyggnaderstadgasbyggnader. Där att som
föranvändbarhettillgänglighet ochpåkravuppfylla vissa personer

Bestämmelserna gällerorienteringsförmåga.ellerrörelse-nedsattmed
ochtillgänglighetpåVad kravenbyggnader.uppfördaredanalltså inte

inte.preciserasinnebär,användbarhet

Hjälpmedel

människorerbjudaförövergripandehar det attansvaretLandstinget
innebärhjälpmedel,finansieratillhandahålla ochhjälpmedel. Utöver att

hjälpme-ochbehov utinformera utrönaäven att provaansvaret avom,
enskildeför denhjälpmedel krävsför attLandstingetdel. somansvarar

livsfö-dagligadenbehov igrundläggandetillgodose sinaska kunna
prop.livsföringdagligbegreppetiräknas inUtbildningringen.

1992/93:159.
förlandstingetvuxenutbildning,kommunalgällerdetNär ansvarar

Skolhu-funktionshinder.medstuderandetillhjälpmedelpersonliga
hjälpmedelpedagogiskafördvs. kommunenvudmannen ansvarar--

jfr.skolanigrundutrustningräknaskanhjälpmedeloch av-somsom
10.5.2.snitt

Läromedel

skyl-huvudmannen integymnasieskolaochgrund- ärfrånskillnadTill
Individenvuxenutbildning.kommunalläromedel ibekostadig an-att

har förhan/honoch egetanskaffa litteratur annatför att somsvarar
bruk:

skyddskläderverktyg,skrivmateriel,läroböcker,gällerSåvitt
elev harhjälpmedel varjejämförbaradärmedoch andra som

huvudmannenfåregendom,behålleroch sinbrukför eget som
påsjälvaelevernaanskaffasskallhjälpmedlenbestämma att av

högstavgiftererbjudasellerbekostnad motsva-mot somegen
anskaffningskostnader.huvudmannensrar
5§kapSkollagen ll
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Färdtjänst

liggerDet på kommunens anordna färdtjänst för kommu-attansvar
ninvånama:

Varje kommun såvitt gäller kommuninvånarna, föransvarar,
färdtjänst anordnas kommuneninom och,att det finns sär-om

skilda skäl, mellan kommunen och kommun. Enen annan
kommun får för kommuninvånaresina anordna färdtjänst
också eller mellan andrai kommuner.
SFS 1997:736

Kommunen får överlåta driften färdtjänst till trafikhuvudmannen-av
landstinget i länet.t.ex. Ansvaret för färdtjänst ligger dock fortfa--

rande på kommunen jfr. avsnitt 10.6.3.

13.2 Studerande med funktionshinder i
kommunal vuxenutbildning

För få bild situationen för studerandeatt med funktionshinder ien av
den kommunala vuxenutbildningen, har Kunskapslyftskommittén gjort

undersökning bland landets komvuxenheter. De iakttagelseren som
blandgjorts komvuxenhetema gäller för Kunskapslyftet denäven i mån

kurserna bedrivs inom komvuxenheten.
För undersökningen har kommuner38 valts Urvalet kommu-ut. av
har gjorts så alla län finns representerade.att Kommunerna har de-ner

lats in i fyra urvalsgmpper beroende på befolkningsmängd:

Kommuner med 100 invånare:000än Göteborg, Helsing-0 mer
borg, Jönköping, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm,

ÖrebroUmeå, Uppsala, Västerås, samtliga; stll
Kommuner med mellan 50 000 I 00 000 invånare: Botkyrka,0 -
Gotland, Falun, Luleå, Solnal, Sundsvall, Södertälje, Växjö,
Östersund 9 st
Kommuner med mellan 20 000 50 000 invånare: Falkenberg,0 -
Hudiksvall, Kiruna, Kristinehamn, Motala, Nyköping, Oskars-
hamn, Ronneby, Sundbybergl 9 st
Kommuner med mindre 20 000 invånare:än Berg, Degerfors,0
Kungsör, Lidingö, Orsa, Sunne, Tierp, Tranås, Vindeln 9 st.

Solna och Sundbyberg har kommunal vuxenutbildning.gemensam
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kommunernaförutomtelefonintervjuer,grundar sig påUndersökningen
har följtIntervjuernabesökts.Solna/SundbybergBotkyrka och ettsom
med rektorsketthar företrädesvisSamtalenschema.strukturerat

komvuxenheten.och/eller kurator vid
delshar hämtats inhandikapporganisationerolikaSynpunkter från

till kommittén,lämnatorganisationernaskrivelserochbrevvia sorn
vidhar gjortsIakttagelserorganisationerna.med ävendels via möten

studiebesök i åtta kommuner.Kunskapslyftskommitténs
och småskillnad mellannedansammanställningen storaI görs
elevantalharräknas deenheternaTill dekomvuxenheter. ettstora som

och 17förekommer 20undersökningenelever.000 I storapå 1änmer
komvuxenheter.små

studerandeerfarenheterl3.2.1 Kommunernas av
funktionshindermed

iKunskapslyftskommitténde utvärderare engageratEnligt somen av
med funktions-studerandeKunskapslyftet beräknasutvärderingen av

vuxenutbildningkommunaldeltagarna ihinder 7utgöra procent avca
olikaganska olika idockDeltagandet1997. typerhösten ut avser

tabell.nedanståendevilket framgårvuxenutbildning,kommunal av
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funktionshinderTabell 13.1 Andel studerande med i kommunal
vuxenutbildning, hösten 1997

Andel funktionshindrade %
kommunalStuderande i vuxenutbildning 6,9

Kunskapslyftet, grundskolenivå utan UBS 11,3-
Kunskapslyftet, grundskolenivå med UBS 14,2-
Kunskapslyftet, gymnasienivå utan UBS 6,4-
Kunskapslyftet, gyrrmasienivâ med UBS 8,5-
Ordinarie basutbud utan UBS 5,0-
Ordinarie basutbud med UBS 9,4-

Arbetslösa 12,1
Arbetsmarknadsutbildning 14,6

Totalt 10,3
Kunskapslyftet höstterminenKälla: Axelsson O. Westerlund, 1999, Deltagare 1997R. i

Umeåoch jämförelsegrupper. for nationalekonomi, universitet.Institutionen

Studerande med funktionshinder förhållande till andel under-i sinär av
Kunskapslyftskursersökningens population väl representerade i på

grundskolenivå. andelen i den kommunala VuxenutbildningensLägst är
ordinarie basutbud. studerande med funktionshin-Sammantaget utgör
der andel bland dem studerar med de harUBS änstörreen som som

Siffrornastudiefinansiering, i respektive kategori. för den kom-övrig
jämföras för arbetsmarlcnadsut-munala vuxenutbildningen kan med de

och arbetslösa där människor med funktionshinder ocksåbildning är
väl representerade.

Undersökningen visar på viss skillnad mellan könen. någotEnen
andel procent kvinnorna 6,4 procenthögre 7,8männen än av somav

funk-studerade kommunal vuxenutbildning hade någon formi av
tionshinder Axelsson Westerlund, 1999. Utvärderamas undersök-
ning i avsnitt 6.5.närmarepresenteras

Kunskapslyftskommitténs undersökning framgår deI storaatt
komvuxenhetema har erfarenhet studerande medinte oväntat större av
funktionshinder de små enheterna. Dels finns där antalstörreän stu-ett
derande med funktionshinder, dels har erfarenhet olikamer avman
former funktionshinder kan verka handikappande studiesitua-iav som

vid de enheterna har haft enstaka studerandetionen. Medan småman
tillströmningmed funktionshinder, har de regelbundenstora en mer av

studerande funktionshinder.med

2 människor med arbetshandikapp.Avser
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studerande med s.k.finns fåöverlag detuppleverintervjuadeDe att
hörselskada,synskada,rörelsehinder,funktionshindertraditionella -

2000uppskattas 10Botkyrkavuxenutbildningen. Idövhet stu-i ca av-
stödspeciellt ikräverfunktionshinderformha någonderande somav
olikamedantalDärtill kommerutbildningssituationen. ett personer

harstuderande,skrivsvårigheter med 200Kungsör,läs- ochgrad av
harövrigtskrivsvårigheter.med läs- och Iårligen några en-personer

särskilda insat-ställt krav påfunktionshinder,meddast sompersonen
femårspe-under denstuderat därkomvuxenhetens sida,från senasteser

rioden.
undersöktai deförekommerfunktionshinder mestDet som

skrivsvårig-ochläs-och nackbesvärkomvuxenhetema samtär rygg-
ganska vanligtdetkomvuxenheter är attfleraheter. På attuppger man

grund problemhjälpmedel påspeciellastuderande behöver avm.m.
flertaletliksomenheterna,Alla denacke.axlar ochmed stora avrygg,

ochmed läs-förspeciell satsningformhar någonde små personerav
skrivsvårigheter.

traditionellamed s.k.har utbildatkomvuxenheterflestaDe personer
of-detmåttobegränsad i sådockErfarenhetenfunktionshinder. attär

dess-enheternaoch vid de småstuderande,enstakafrågaärtast om
tillfällen.fåtalvid ettutom

haftharintervjupersonernakomvuxenheter attPå några manuppger
svårareumatism,funktionshinder,medicinskamedstuderande t.ex.

utbildafrånerfarenheterharVissaoch attallergier personercancer.
funktions-psykiskamedmänniskorhjärnskador ochförvärvademed

hinder.

i kommunernalösningarochProblem13.2.2

utbildningenolösliga. Hurkan görfinns problemDet mansynassom
ellerlokaler,nedsläcktabehöverelallergikertillgänglig för perso-som

skol-ikan vistasfunktionshinder de intepsykiskamed så svåra attner
kommunikationsmedelmed andraförmiljön Vad attgör personerman

gemenskapen Påden socialaiska integrerasteckenspråkt.ex. --
inför dessaställtskomvuxenhetema harundersöktadenågra manav

Ibland har komvux-olikadem påhanteratoch har sätt.problem, man
iblandkunnat,och löst det såproblemettagit sigenheten gott manan

utbildningsan-tillfrågaihänvisatiställethar annanenpersonenman

intedå det i intervjuernaskrivsvårigheter,3 ochläs-användskapiteldettaI termen
ochlättare läs-dyslexi ochmellanklardramöjligt gränsvarit att en

skrivsvårigheter.
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ordnare upplever har kunnande och t.ex.som man mer resurser, en
folkhögskola.

De flesta problem har dock ganska enkla lösningar, lig-snarastsom
i enhetemas organisation, beredskap och flexibilitet.ger

Fysik tillgänglighet

fysiskaDen tillgängligheten för rörelsehindrade varierar starkt dei
tillfrågade komvuxenhetema. Vissa komvuxenheter helt anpassadeär
för med rörelsehinder. I Sunne bedrivs undervisning i endaettpersoner
plan, och i harKungsör komvuxenheten tagit lokaler efter äldre-över

varpå toalett handikapptoalett.äromsorgen varannan
flestaDe komvuxenheter bara delvis anpassade förär rörelsehind-

rade. Ofta bara vissa skolansär tillgängliga. På någrautrymmenav
komvuxenheter måste använda varuhissen för sig nivå-överatt taman
skillnader, ibland har handikapphissen kodlås.

komvuxenheterDe har problem med den fysiska till-störstsom
gängligheten inhysta i äldre byggnader dessutomär ibland K-ärsom
märkta. undersökningenl fem komvuxenheter inte alls ellerär mini-
malt tillgängliga för med rörelsehinder. Två dessa enhe-ärpersoner av

med studerande.l OOOänter mer
Långt ifrån alla enheter anpassade för hörselskadade.är deAv

komvuxenheter intervjuats har ungefär fjärdedel installerat hör-som en
selslinga eller har anpassning för med hörselskada. Iannan personer
Hudiksvall har några klassrum där gardiner, skrivtavlaman m.m. an-

speciellt för hörselskadade. En andel depassats destörre änstoraav av
små komvuxenhetema tillgängliga för med hörselskada.är personer

Tillgängligheten alltså mycket olika i de komvuxenheterutser som
undersökts. En minimal tillgänglighet kan försvåra eller omöjlig-t.o.m.

utbildningen för studerande med funktionshinder.göra

Hjälpmedel

Ibland klaras hjälpmedelsfrågan tack den studerande redanattav vare
har fungerande hjälpmedel han/hon med sig till studierna. Dettarsom
kan fråga hjälpmedel den studerandet.ex. i ti-ett använtvara om som
digare studier eller i sin yrkesutövning. Många de studerande medav
funktionshinder kommer till den kommunala vuxenutbildningensom
befinner docksig i situation där de behöver hjälpmedel.en nya

råder oftaDet osäkerhet vilka hjälpmedel landstinget skaom som
stå för och vilka komvuxenheten ska bekosta. bl.a.I Linköping har man
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förhjälpmedel, där landstinget stårförhandlingar kringerfarenhet enav
hjälpmedel.del I Bot-komvuxenheten fördel och sammaen annan av

restriktivhjälpcentralen blivitintervjuadekyrka upplever de näratt mer
landstingenproblemhjälpmedel.gäller bekosta Ettdet är närannatatt

behöverden studerandehjälpmedel varje Ombeviljarbara sort.ett av
kan det krångligtoch studierna,både hemma ihjälpmedlet attvara

uppkom-Iblandbostaden och komvuxenheten.mellandettransportera
hjälpmedlet.lång leveranstid påmed detproblem i och ärattmer

undersökts,de komvuxenheteruppfattningen påallmännaDen som
älpcentraleroch derashjälp landstingenfår god närär att manavman

hjälpcentralerkomvuxenheter ochmellandit. Kontaktema ärvänder sig
haft speciellt braHudiksvall harochdock ofta sporadiska. I Orsa man

hörselskadade stude-förhjälpmedel och utrustningsamarbete kring
landet. Dettycks varieraregeltillämpningrande. Landstingets överstort

specialutrustadedyslektiker kani Dalarna,ovanligtär att,t.ex. som
från landstinget.datorer

ochTeckentolk assistans

för komvux-ofta mycket kostsamtanställdsärskild personalhaAtt är
bl.a. hjälper tillanställdahar assistenterfåtal enheterenhetema. Ett som

till fikarum-toaletten, sigfrågor, påpraktiskamed olika taattt.ex.
lektionerna.anteckningar påeller göramet

teckentolkar ikomvuxenheten finansierat tvåJönköping harI un-
Även kan lösa finansie-döv studerande.dervisningen manomav en

fickteckentolk.med hitta I Berguppstå problemringsfrågan kan det att
tillkuratorUmeå vände sigandra delar landet. Itolk frånta avman

tolk, och komvuxen-hitta någonoch lasarettetbl.a. universitet attutan
på tolkardöv studerande. Bristendärför nej tilltvingadesheten säga en

Riksförbundall utbildning. Dövasproblem inom Sverigesär stortett
ligger dettolkar såbristen påuppleverSDR är stor,ävenatt om

kommunerbetalningsvilja hos vissaavsaknadenproblemet istörsta av
Riksförbund, 1996.Sveriges Dövas

för inläsning olikalektörshj älpkan ha behovstuderandeVissa avav
med synskadaerbjuda studerandekomvuxenheter kanMångatexter.

inläst påfå litteraturskrivsvårighetermed läs- ochoch studerande att
kurslärarentillfälliga lösningar,detOftast handlarband. t.ex. attom

det organiserat. IkomvuxenheterPå någraläser in vissa ärtexter. mer
litteratur,tillprojektanställdVästerås har attt.ex. som serenman
till stads-vänder sigband. Nyköpingläses in på Iskrivningar etc. man

inläsning litteratur.till medhjälperbiblioteket avsom
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Läromedel

På många mindre komvuxenheter intervjupersonerna attuppger
komvuxenheten aldrig har haft studerande med behov anpassad litte-av

Vid de enheter där har erfarenhetratur. särskilda läromedel, harman av
det gällt litteratur till studerande med läs- och skrivsvårigheter och stu-
derande med synskada.

Problem har framför allt uppkommit det gäller litteratur förnär syn-
skadade. svårtDet hitta talböcker ochär punktskriftböckeratt gårsom

använda i undervisningen, och det dyrtatt kurslitteraturär översättaatt
till punktskrift. komvuxenhetEn "lurade in" synskadad ien person
gymnasieskolan för slippa kostnaderna för punktskriftböcker.att Det är
dessutom ofta lång leveranstid på böckerna.

I Växjö har speciell utrustning transfererar skriven tilltextman som
punktslqift. Problemet med kurslitteratur Upphovsrättslagen för-är att
bjuder kopiering läroböcker.av

Komvuxenhetema ställer ofta och finansierar extrakostnader förupp
synskadades litteratur, detta egentligen åligger den studerande.trots att
Enligt intervjupersonerna det sig vanligtvis interör så mångaom
böcker termin, då de studerande oftast läser enstaka Syn-ämnen.per
skadades Riksförbund SRF upplever dock kommunerna ofta inteatt
har råd denna kostnad varpå den studerande får problematt ta stora att
genomföra studierna Synskadades Riksförbund, 1997.

Pedagogiskt stöd

Några komvuxenheterna har varit i kontakt med Statens Institut förav
Handikappfrågor skolan SIH och fått hjälpi deras konsulenter iav
den pedagogiska uppläggningen undervisning bl.a. blinda stude-av av
rande. allmänna erfarenhetenDen hos dessa komvuxenheter SIHär att
motvilligt insatser i kommunal vuxenutbildning.gör

Stockholm finnsI Joseñnagruppen kommunal förärsom en resurs
kommunens högstadie-, gymnasie- och komvuxskolor frågori rörsom
studerande med fysiska och medicinska funktionshinder. Josefinagrup-

bistår skolorna med fördjupad studie- och yrkesvägledning, plane-pen
ring och anpassning studiesituationen med köpa ochin lånasamt attav

hjälpmedel till de studerande.ut
flestaDe komvuxenheter i Kunskapslyftskommitténs undersökning

erbjuder någon form stödundervisning. Enligt intervjupersonerna ärav
det oftast med läs- och skrivsvårigheter utnyttjar dennapersoner som
möjlighet, det händer studerande med andra funktionshin-även attmen
der får stödundervisning. Enligt Skolverket komvuxenheterna iavsätter
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specialpedagogisk kompetens,ochstödundervisningförregel resurser
mellan landetskvalitetochförekomstivariationdet är storäven om

komvuxen-mindrede1999g. EttSkolverket,olika kommuner par av
stödundervis-möjligheterekonomiskahainte attsigheterna säger ge

vuxenutbildningen.hemma idet hörandra tycker intening, att
förbehövaundervisningsmetoder kan attochPedagogik anpassas

tillgodogöraska kunnapå bästafunktionshindermed sättstuderande
under-deltagit ikomvuxenheterdenågraPåutbildningen.sig somav

förundervisningenföråtgärdervidtagitharsökningen att anpassaman
förpunktskriftlärarelärde sigBotkyrkasynskada. Imedstuderande en

lärarefickLinköpingstuderande. Iundervisabättre kunna enatt en
dettainförutbildningsynskadadundervisaskulle genompersonensom

Påstudiebesök på Ami-syn.ochTomtebodaskolans resurscenter genom
speciell peda-inteintervjupersonernatycker attkomvuxenhetervissa

detta.kosta påskaenhetenellerbehövsgogik att
komvux-studerandeochpersonalbådeför attbetydelsefulltDet är

lärarepersonal, såhos sinkompetensutveckling attpåenhetema satsar
kanbästapåundervisningen sätthurkunskapfårberördaandraoch om

ocksåbetonasfunktionshinder. Dettamed olikaför personeranpassas
ochläs-FörbundetochSRFhandikappförbund, motflera t.ex.av

tyckskompetensutvecklingFMLS. Dennaskrivsvårigheter typ av
individuelltmedofta ihophängerochkommunerna,ovanlig idock vara

skolledare.ellerfrån lärareengagemang
undersökts,komvuxenheter är attdeproblem hosallmäntEtt som

och rådhjälpfåförvända sigkan attenheten intepå vet vart manman
Mångahjälpmedelkringfrågor etc.pedagogiska lösningar,med olika

de kunnat. Detsåpå lösningarhittatoch har gottrådvillahar känt sig
hurkompetensenallmännadenhöjabehovtydligtfinns att omett av

funktions-medstuderandeförkanundervisningssituationen anpassas
personalenundersökning visarKunskapslyftskommitténs atthinder.
instanssaknaupplever sigofta attvuxenutbildningkommunalinom en

detta.specialkunskapinhämtatill förvända sig att om

Färdtjänst

beviljade visstoftastfärdtjänst ettbeslutfått ärharPersoner omsom
regelinnebär istudierpåbörja etttidsperiod. Attunderantal enresor
till. deräcker Iintebeviljadevarpå debehovökat resornaresor,av

oftasttycksoch dettafärdtjänst,driftenförkommunenfall stårflesta av
Kunskapslyftskommitténbland de kommunerUndantagetbra.fungera

ingåtthardär kommunernalän,Stockholmsmedkontaktikommit är
färdtjänsten.sköterlandstingetmedavtalett som
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Enligt landstingsföreträdare i Stockholm ingår inte till och frånresor
skolan i detta avtal. Följden har blivit olika lösningar i kommunerna,
och det kan olika från kommun till kommun den studerandevara om
får till och från utbildningslokalen betalda. I Botkyrka betalarresor
komvuxenheten färdtjänst för studerande i kommunal vuxenutbildning.

SödertäljeI har socialkontoret i fall gått in och betalat tillett ochresor
från komvuxenheten. andraI kommuner, Solna/Sundbyberg rådert.ex.
fortfarande oklarheter ska betala till och från kom-om vem som resor
munal vuxenutbildning.

Färdtjänst i grunden kommunaltär åtagande. Oklarheterett hurom
till och från utbildningslokalen ska finansieras, kan innebäraresor att

vissa studerande inte kan påbörja sin utbildning.

Studiefinansiering

Vid de flesta komvuxenheter finns studievägledare eller personalannan
vid behov hjälper studerande med studiefinansieringsfrågor. Stu-som

derande kan funktionshinder behöva studera långsammarei takt.p.g.a.
För ändå få fullt studiestöd, måsteatt CSN bevilja den studerande an-
passad studietakt. På några komvuxenheter får den studerande hjälp av
komvuxenheten kontakteni med CSN. Många komvuxenheter docktar
inget för den studerandes kontakter med CSN, angåendeansvar t.ex.
anpassad studietakt. Vägledningen handlar istället oftast inforrna-om
tion olika studiestödtyper etc.om av

På några komvuxenheter intervjupersonerna de haratt ettuppger
samarbete med CSN och försäkringskassangott i studieñnansierings-

frågor. bl.a.I Hudiksvall och Västerås kan studerande på grundsom av
funktionshinder behöver långsammareett studietakt, beviljas anpassad

studiegång med fullt studiestöd. På andra enheter har problem medman
just detta. Man upplever samarbetet med CSN fungerar dåligtatt och

ärendehanteringen långsam ochatt inkonsekvent.är
För kunna läsa i anpassad studietakt,att krävs först och främst att

den studerande eller personalen på komvuxenheten känner till dennaatt
möjlighet Därefter måste komvuxenheten ofta intyga den stude-ges. att
rande behöver anpassad studietakt. Resultatet tycks sedan bero på rela-
tionen mellan CSN och komvuxenheten. finnsDet anledning undraatt

Ärvad skillnaderna iöver samarbetet med CSN beror på. det frågaen
personliga relationer till handläggaren och olika bedömningsgrun-om

der hos de regionala CSN-kontoren
Reumatikerförbundet påpekar liknande gäller för försäkringskas-att

Många förbundets medlemmar tvekar påbörja studiersan. attav p.g.a.
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försäkringskassan.frånersättningtillbehålla sinfå rättfarhågor att
för-bibehållenmedstudiedeltagandemedgerförsäkringskassorVissa

gäller intedetta översjukbidrag,ellersjukpenningtidspension, men
landet.hela

Särskilda satsningar

formnågonharkomvuxenhetemaundersöktadeantal avEtt stort av
skrivsvårigheter. Sats-ochläs-medstuderandepåspeciell satsning

integrerad iellersidanvidstödundervisningiblandbestårningen omav
skrivkurser.ochläs-iblandochutbildningenordinarieden av

elvaharundersökningen,ideltagitkomvuxenheterde 37Av som
ochläs-medförheltidskursersmåtvåenheter är personervarav -

komvuxenhetemaharNorrköpingochUmeåbl.a.skrivsvårigheter. I
verk-har dessutomVästeråsochOskarshamndyslexienheter.speciella

delta. Ikunnaskayrkesverksammaförkvällstid,påsamhet att personer
ochmed läs-förverksamhetharHelsingborg startat personerenman

Kunskapslyftetarbetsförmedlingen,medsamarbeteskrivsvårigheter i
folkhögskola.och en

dyslexi-genomgåstuderandesamtligalåterkomvuxenheterNågra
med dys-nåAndraintagning. vägar attmedsambandi personertester

Luleå ochbl.a.myndigheter. Iandramedsamarbetelexi är genom
Länsarbetsnämn-ochAmimedkomvuxenhetensamarbetarVästerås

den.
harsmåallakomvuxenhetemaundersöktade 37Endast -avsex -

skrivsvårig-ochläs-medförverksamhetspeciellnågoninte personer
kommunernamånga satsarintervjuernafrån är attIntryckenheter. av

mångadockuppleverFMLS attverksamhet.dennabyggapå utatt
med dettastuderandeförsittfortfarande inte tarkommuner ansvar

funktionshinder.

Kunskapslyftet

påskillnadnågoninte göratycks kommunernaintervjuadedeEnligt
demochvuxenutbildningenkommunalaordinarieden somstuderande i

vuxenutbild-kommunalochKunskapslyftetKunskapslyftet. Näriläser
mellanskillnadvissdockdetkannämnderolikapåliggerning envara

fallet iSåutbildningsformema. är t.ex.olikade tvåinomstuderaatt
denstuderande iför defärdtjänstbetalarkomvuxenhetendärBotkyrka,

dem i Kun-förintevuxenutbildningen,kommunalaordinarie men
skapslyftet.
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Enligt samarbets0rgan4Handikappförbundens HSO detär stora
variationer mellan landets kommuner i hur Kunskapslyftskurser görs
tillgängliga för människor med funktionshinder. Vissa kommuner gör
ingenting medan andra ganska mycketgör Handikappförbundens sam-
arbetsorgan, 1998. När Kunskapslyftet ligger på privata anordnare fö-
rekommer det- i Stockholm kommunent.ex. har med tillgänglig-att-
hetsaspekter i upphandlingsförfarandet. Långt ifrån alla kommuner har
dock med denna bedömningsgrund i upphandlingen kurser.av

Något framhävts dem deltagit iKunskapslyftskommit-som av som
téns undersökning behovet elevvårdär i Kunskapslyftet. Josefi-av

i Stockholm upplever många studerar iatt Kunskaps-nagruppen som
lyftet har läs- och skrivsvårigheter och dessutom ofta psykosociala svå-
righeter. Behovet elevvård och specialpedagogik har därmed ocksåav
ökat. I Ronneby har märkt behoven kurativa ochattman terapeu-av
tiska inslag har ökat i och med Kunskapslyftet.
Kunskapslyftskommitténs undersökning tyder också på det fleräratt

i Kunskapslyftet lider förslitningsskador.personer som av
Inom Kunskapslyftet finns exempel på särskilda satsningar för vissa

Örebrofunktionshindrade. I har kurser för dövagrupper t.ex.av man
och i finnsVäxjö datakurser för synskadade. Vid de studiebesök Kun-
skapslyftskommittén har gjort bland landets kommuner, har det ofta
visat sig det inom Kunskapslyftet funnitsatt utbildningar för personer
med dyslexi. FMLS påpekar dock studerande med läs- och skrivsvå-att
righeter ofta lämnas helt stöd i de yrkesförberedandeutan
utbildningarna. främstaFMLS kritik bristande elevvård ochavser en
lärare har kunskap undervisa med läs-att ochsom om personer
skrivsvårigheter/dyslexi.

Kunskapslyftet i Borlänge startade hösten 1998 tillsammans med
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, gymnasiesärskolan, försäkrings-
kassan, arbetsförmedlingen och Ami projekt "Uppsvinget" angå-ett
ende yrkesutbildning för psykiskt funktionshindrade och människor
med lätt utvecklingsstörning. Arbetsförmedlingen bidrar med s.k.
otraditionella medel och Ami ska slussa de färdigutbildade tillut ar-
bete. Utbildningen pågår i två terminer och kommer eventuellt för-att
längas till terminer. Under detta första år hartre 16 studiedeltagareman

undervisas specialutbildade lärare. Inom utbildningen harsom av man
anställt fritidspedagog.även Utbildningen består varvad teori ochen av

arbetsplatsförlagd praktik inom områdena Fastighet/Miljö H0-samt
tell/Restaurang. Högskolan Dalarna ska under våren 1999 utvärdera
projektet.

4 HSO samarbetsorgan beståendeär 32 handikappförbund.ett av
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rörelse-förKunskapslyftetkallatprojektstartadejanuari 1998I ett
Reumatikerför-medsamarbeteprojekt itreårigthindrade. Det är ett

förRiksförbundetRiksförbund,HandikappadesNeurologisktbundet,
orienteringskur-Projektet beståroch ABF.PolioskadadeochTrañk- av

undervis-småstudietakt,långsamtgåendemedupplagdaärsomser
dataundervisningen.hjälpmedel bl.a.itilltillgångochningsgrupper

Underhandikapporganisationema.sker viakursernatillRekryteringen
Stockholm, Norraåttasammanlagti orter:undervisninghar startatåret

Örebro, och Luleå.LundGöteborg,Växjö,Västerås,Stor-Stockholm,

finansieringOrganisation,13.2.3 m.m.

Organisation

tillgängligutbildningenför ärövergripande attdet ansvaretharRektor
komvuxenhe-tillfredsställande. De storastudiesituationen äroch att

kringarbetetpraktiskadetföroftasthar ansvarartema sompersonen
ochhjälpmedelmedordnafunktionshinder,med attt.ex.studerande

arbetsuppgif-dessaharkuratorvanligtvisdåläromedel. Det är somen
hardock ingen ettfinnsenheternafjärdedel de somstoraIter. avenca

frågor.dessaföruttalat ansvar
bra,fungerarvadutbildningeninnan vetasvårtkan att somDet vara

det. Iändra påförkanvadoch göra attdåligtfungerarvad mansom
handlings-därförKronoberg upprättatkomvuxenhetenharMalmö en

funktionshinder.medstuderandeskaför hur emotplan taman
rektor,biträdandebeståendeskapatharKomvuxenheten avgruppen

diskute-lärareberördaochbibliotekariekurator,studievägledare, som
behövaskanlösningarspeciellavilkastudiedeltagarenmed somomrar

synskadadehaftharLuleåska lösas. Iproblemhuroch gruppenman
studieväg-ochmed läraresamarbeteskolstart, iinnanstuderande som

vadfungerade,komvuxenhetenpåstudiesituationentestade hurledare,
börjarallafår principiTierpändras Iochförbättrasmåste etc. somsom

studievägledare.träffavuxenutbildningenkommunaladen en
och vidkomvuxenhetema, ettdehälftenungefär par avVid storaav

harmeddela ettansökningsblankettenpåkanmindre, mande omman
kanKomvuxenhetenstöd.behoviochfunktionshinder är avmanom
medstödbehovuppmärksammad på attbli personerockså genom

andramedkontakterutbildningentillfunktionshinder kommer genom
myndigheter.
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De elewårdande insatserna tycks ha kommit lite i skymundan i
vuxenutbildningen. Många de mindre, och flera deav storaav
komvuxenheter deltagit i undersökningen, har ingen kuratorsom an-
ställd. Få enheter har handlingsberedskap i form handlingsplan ellerav
fastlagda rutiner, möjlighett.ex. anmäla stödbehovatt på ansökan.

Några komvuxenheter, bl.a. i Falkenberg, Tierp och Umeå, integ-är
rerade med gymnasieskolan. Detta upplevs positivt eftersom isom man
gymnasieskolan har rutin och ochstörre därmed bättremer vana en-
organisation utbilda människoratt med funktionshinder.-

Finansiering

I några kommuner, bl.a.större i Stockholm och Göteborg, finns medel
användas tillavsatta stödinsatseratt för studerande med funktionshin-

der. De intervjuade huvuddelenatt oftast går tilluppger attav pengarna
finansiera extrapersonal teckentolkar ocht.ex. assistenter. Peng-som

går till finansieraäven läromedel,attarna transporter m.m.
De flesta kommuner har ingen central för förstärkapott attpengar

kring vuxenstuderande med funktionshinder,resurserna där fårutan
komvuxenhetema själva finansiera extrakostnader uppkommer isom
samband med olika stödinsatser. I de allra flesta enheter under-som
sökts har det varit frågan små kostnader har kunnat finansieratsom som
inom enhetens ordinarie budget, några enheter de haftattmen uppger

kostnader för studerandestora med funktionshinder.
Enligt intervjupersonerna har ingen komvuxenhetema avsattav me-

del för kunna finansieraatt eventuella kostnader i samband med sär-
skilda insatser för studerande med funktionshinder. De kostnader som
uppkommer från den löpande budgeten.tas

En de komvuxenhetemastora deltagit i Kunskapslyftskom-av som
mitténs undersökning har finansierat teckentolk för döv studerande.en
Denna enstaka studerande beräknas därmed kosta lika mycket som en
hel klass. komvuxenhetEn med 700 elever har bedrivit individuellca
undervisning i mörker för studerande inte tålde ultravioletten som
strålning. Detta ha kostat 600 000 kr under de termineruppges treca
denna undervisning bedrivits.

Många de intervjuade komvuxenhetenatt inte skulleav klarauppger
finansiera kostsammaatt insatser, teckentolk. komvuxenhett.ex. En

med 3 000 elever har varit nekatvungen dövblindca studerandeatt en
påbörja utbildning,att då kunde bekosta tolk. Någraen man av

intervjupersonerna har uttryckt tveksamhet till läggaatt påextra pengar
stöd för studerande med funktionshinder. Orsaken till denna tveksam-
het främst farhågorär för undervisningens kvalitetatt i så fall kommer
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Riskenockså, är attkvalitetentänka påmåstesjunka. Manatt
eftersomeleverallasyndbliriställetdeteleverfå dyra gör attnågra om

saken.kommenterathar någrasjunker,kvaliteten

Flexibilitet

förundervisningsformer attflexiblaharkomvuxenheter använtVissa
undervis-godfunktionshindermedstuderandeerbjudakunna enbättre

vuxenutbildningenkommunaladeniordnadeKristinehamnning. I man
studerandetvåförvia Internetundervisningdistansundervisning samt
skolmiljön.ivistaskundefunktionshinder integrundpå avsom
studerandeförhemundervisningbedrevBotkyrkaiKomvuxenheten en

VästeråsochHudiksvallbl.a.skolan. Iivistasklaradeinte attavsom
funk-grundpåstuderandeslcrivtid tillförlängd avenheterna somger

detta.behövertionshinder
hörselskadadeföranpassadedelvisbarakomvuxenheter ärDe som

förlokalschemat attanpassningtilltvingasrörelsehindrade,och aven
funktionshinder.med dessastuderandeförtillgängligutbildningengöra

under-naturligt sätt attbordeschemaläggningen ettAtt varaanpassa
ochsigslipperdenne transporterastuderande, så even-för den attlätta

blandovanligtdockklassrum. Dettaolika ärmellanhjälpmedeltuellt
Hudiks-ienheter,någrapå t.ex.komvuxenheterna,undersöktade men

såschematlägga att stu-ambitionenhar attdet. Därvall, fungerar man
klassrum.endaiundervisningfåska ettfunktionshindermedderande

myndigheterandramedSamarbete

kon-enhetemasframgårundersökning attKunskapslyftskommitténsI
för-socialförvaltningen,arbetsförmedlingen,medsamarbeteochtakter
kanfallenskildavissaIblygsamofta art.säkringskassan äretc. av

myndigheterdemedkontaktregelbunden somhakomvuxenhetema
vinnafinnsMycketstuderande. attdenengagerade ivarithartidigare

fungerandepåpekarsamarbete. SRF attt.ex. samver-effektivtpå enett
förviktig attandra instanser ärochutbildningsanordnarenmellankan

till-studiernaoch görsskolstartinnanordentligtutredsstödbehovet
1997.Riksförbund,Synskadadesgängliga

utsträck-alltimyndigheter störreintervjuadede attFlera menarav
försökerdemänniskor;resurskrävandemedpetterspelarning svarte
specielltNågra ärnågonpåkostnaderochläggaalltid annan.ansvar

tenderarde attdåavseende, attdettaiAmipåbesvikna anserman
dentillstödinsatserkostsammabehövermänniskorlämna över som
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kommunala vuxenutbildningen, bidra medutan Gotlandatt Ipengar.
upplever socialtjänsten och den kommunalaatt vuxenutbildningenman
bollar människor mellan sig inte har någon annanstans att vä-tasom

HSO det alltför ofta händeratt studerande med funk-gen. attanser
tionshinder hamnar mellan olika stolar" samarbetet mellanattp.g.a.
myndigheter och andra haltar Handikappförbundensorgan samar-
betsorgan, 1996. Denna bild bekräftas Bemötandeutredningenav som
konstaterar benägenheten hos olika huvudmänatt skjutaatt över ansva-

för med funktionshinderret på varandra har ökat SOUpersoner
1998:121.

Ett problem personalen i denannat är kommunalaatt vuxenutbild-
ningen ofta har svårt få bild vad andra aktöreratt omkring deen av
funktionshindrade har för uppgifter. Detta troligtvis lättareär i små
kommuner, där kontaktvägama korta. I mångaär små kommuner har

inget organiserat samarbete med andra myndigheter, arbetetman utan
bygger ofta på informella kontakter. Ofta sitter påsamma personer
flera nyckelposter kommunen.i I Degerfors sitter rektor fört.ex.
komvuxenheten arbetsförmedlingsnämnden,i varpå samarbetet visavi
arbetsfönnedlingen sker naturligt.

13.3 Diskussion

Den nationella statistiken tidigare i detta kapitelpresenterassom
13.2.1 visar 7 deltagarna i kommunalatt procent vuxenutbild-ca av
ning har någon form arbetshandikapp. företrädareDe för komvux-av
enheter Kunskapslyftskommittén samtalat med upplever docksom att
det finns få studerande med funktionshinder deni kommunala vux-

Ävenenutbildningen. de intervjuade vid några de komvuxen-storaav
hetema sig sällansäger studerandeytterst behöverta särskiltemot som
stöd. Detta gäller framför allt människor med s.k. traditionella funk-
tionshinder; rörelsehinder, synskada, hörselskada och dövhet. Flera av
de intervjuade uttrycker också förvåning detta förhållande.över

förklaringEn till de intervjuade så sällanatt studerandemöterpass
med behov särskilt stöd, skulle kunna det fungerar bra förattav vara
människor med funktionshinder studera i kommunal Vuxenutbild-att
ning; de funktionshindrade finns inom den kommunala vuxenut-som
bildningen klarar sig stöd från enheten. Att på komvuxenhe-utan man

upplever sig ha få studerandetema med funktionshinder skulle också
kunna bero på på enheten helt enkelt inte uppfattaratt de stödbe-man
hov finns. Det kan bero påäven människor med behovattsom av
särskilt stöd söker sig till den kommunala vuxenutbildningen.

12 19-0609Vuxenutbildning
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vuxenutbildningenkommunala attdenvilja ifinns anpassaDet en
Komvuxenhe-funktionshinder.medstuderandeförstudiesituationen

skulle kunnamycketdetsaker, ärmed vissabralyckas sommenterna
bättre.göras

planeringochRutiner

skabrapåkomvuxenheten sättför ettviktigFramförhållning attär
funktions-medstuderandetillundervisningssituationenkunna anpassa

ochlitteraturframfåförberedelsetid förlång attkrävaskanhinder. Det
uppmärksammasgod tidienhetenviktigtdärförhjälpmedel. Det attär

utbild-påbörjastöd tänkersärskiltbehovmedpå enatt avpersonen
ning.

lämp-förrutinerfinnasdetbörstandardreglermed FN:senlighetI
medstuderandeförtillgängligutbildningenhjälpochstöd görligt som

visarundersökning attKunskapslyftskommitténsfunktionshinder.
undersöktadeantalrutiner. Ettsådanaofta saknarkomvuxenhetema av

anmäla äransökanpåmöjlighetkomvuxenhetema att manomger
demed detta ävenär attstöd. Enoch behöver poängfunktionshindrad

behovfå sinakansak,för sinoch kämpasigorkarinte engagerasom
uppmärksammade.

positivtkanpolicydokumentochhandlingsprogramKommunala
medstuderandemottagandetiberedskapkomvuxenhetemaspåverka av

Handikappombudsman-undersökningEnligtfunktionshinder. somen
kommunerslandetsprocent ett46hälftenknappthargjort avnen

förjämlikhetochdelaktighethandikappolitiskt personeromprogram
områdenavanligastede fyraUtbildningfunktionshinder. är ettmed av

Handikappombudsmannen,åtgärdervidtaplanerardär kommunerna
1999.

vuxenutbild-kommunaladeninomharkommunernågraI man
medstuderandemottagandetförhandlingsplanerningen upprättat av
denpersonalen inomförunderlättarHandlingsplanerfunktionshinder.

förutbildningentillgängliggöra stu-vuxenutbildningenkommunala att
kommu-deninomviktigtfunktionshinder. Det attmed ärderande man

funk-medstuderandeför hurrutinerutarbetarvuxenutbildningennala
arbeterutiniserat är attEnska väg mottionshinder upp-emot.tas mer

policydokument.liknandeochhandlingsplanerrätta
fin-detskaLpf 94skolfonnemafrivilligadeförläroplanenEnligt

kommunalstuderande i vuxenut-för varjestudieplanerindividuellanas
1998:51SOUtidigareredanKunskapslyftskommittén harbildning.

Enkätundersökningen kommuner.288landetsbesvarades 2575 avav
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påpekat vikten individuella studieplaner med dithörande vägledning.av
Kommittén den individuella studieplanenatt ska innehållamenar en
beskrivning individens mål med sina studier dit.av Förvägensamt stu-
derande med funktionshinder och andra med särskilda behov indivi-är
duella studieplaner betydelsefulltett instrument.extra Dels redovisas
där mål och delmål med studierna, dels kartläggs och utreds individens
behov stöd. I avsnitt 7.9 återfinns vidare diskussion individu-av en om
ella studieplaner.

Det viktigt det finnsär personalatt inom den kommunala vuxenut-
bildningen studerande med särskilda behov kan vända sig till försom

få hjälp och stöd.att Det likaså betydelsefulltär denna personal haratt
tid/möjlighet sig, har kunskapatt vilkasamt åtgärderengagera om som
kan vidtas Detta omöjligt för personal inte har dessam.m. synes som
frågor bland sina huvudsakliga uppgifter. Personal med särskilt ansvar
för frågor kring studerande med funktionshinder borde kunna finnas på

komvuxenheter, där detstora både finns personella och ettresurser
behov stöd.stort av

De små enheter inte har för personal medsom permanentresurser
dessa arbetsuppgifter, kan till viss del kompensera detta andragenom
rutiner, möjligheten påt.ex. ansökan anmäla behovatt särskilt stöd.av

Stödinsatser

Beroende på vilkeni kommun och vid vilken komvuxenhet stude-man
förutsättningarna olikaär för vilket stöd studeranderar, medman som

funktionshinder kan få. Till viss del hänger det ihop med storleken på
komvuxenheten, där de enheterna oftast harstora rutin, kunnandemer
och de små.än Detta gäller dock inte överallt. Några de småresurser av
komvuxenhetema deltagit i Kunskapslyftskommitténs undersök-som
ning har bättre tillgänglighet och beredskap vissa deän storaav
komvuxenhetema. Utgångspunkten givetvis allär utbildning skaatt

tillgänglig. Det därför anmärkningsvärtär flera komvuxen-vara att av
hetema i undersökningen några inteär fysiskt till-stora ärvarav- -
gängliga för rörelsehindrade. Därtill kommer den fysiska tillgänglig-
heten för med hörsel- och synskador, tycks bristfäl-personer som vara
lig på många håll landet.i

Några få de kommuner Kunskapslyftskommittén varit iav som
kontakt med har medel användas tillavsatt stödinsatser föratt stude-
rande med funktionshinder. Komvuxenhetemas kostnader för stödin-

dock oftastär små, och desatser flesta klarar de kostnaderatt taav som
uppkommer från den löpande budgeten. Problem uppstår dock när en-
heten måste kostsammagöra punktinsatser, anlita teckentolk ellert.ex.
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möjlighetkomvuxenheter har inteAllaundervisning.enskildbedriva
sådana insatser.bekostaatt

och kommunernakomvuxenhetemaolikabara deinteDet är som
med funk-studerandestödbehovdehanteringeniskiljer sig somav

Även skiljer sighjälpmedelspolicylandstingensha.kantionshinder
olika länen.mellan de

kompetensutvecklingochstödPedagogiskt

fortlö-skeskalärareutbildningstadgasstandardreglerI FN:s att av
Även och kuratorerskolledarepersonalpande. t.ex. somannan --

studiedeltagaretillservicegenomförandetochplaneringendeltar i av
lä-Viktenutbildning.fortlöpandebör attfunktionshindermed avges

specialpedago-funktionshinder harmeddeltagareundervisarrare som
intresseorganisa-handikapprörelsensbetonasgisk kompetens även av

Handikappombudsmannen,Handikappombudsmannenochtioner
1996.

vuxenutbildningen.stöd ipedagogisktbehovtydligtfinnsDet ett av
med hittasvårigheterbeskrivit rätthar attintervjupersonernaMånga av
funktionshinderovanligamedstuderandeförsynnerhetstödform ietc.

Kommunalaskolan.frånoch älpstödmycketkräver resursgrup-som
förvärdefullStockholmiJosefmagruppen utgörsåsom resursenper

ifunktionshindermedstuderandemedarbetarpersonalden som
vuxenutbildningen.

pedagogikoch tillämpningutvecklingförnationellaDet ansvaret av
ungdomsskolan liggerochbarn-funktionshinder imedeleverför

inomfinns intestödorganisationmotsvarandeNågonpå SIH.främst
skolanelever ifunktionshindradeUtredningenvuxenutbildningen. om

förslag1998:66 lagtslutbetänkande SOU attsittFUNKIS har i om
iskolhuvudmännentillspecialpedagogiska stödsamordna enstatens

myndighet.
bedrivsdetviktigtdetavsnitt 7.12påpekats i attredan ärSom

be-forskningviktigtgivetvisvuxenpedagogik. Det attärforskning om
funk-vuxenstuderande medförpedagogikdet gällerdrivs också när

tionshinder.

myndigheterAndra

myndighetervad andraförvirring kringråderkomvuxenheterfleraPå
intervjupersonernaFlerafunktionshinder.medmänniskorförgör av

tillstödsamhälletsbildsamladfå stu-svårtde har attatt avenuppger
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derande med funktionshinder och vilka aktörer har verksamhetsom
utbildningsområdet.gränsar motsom

Från handikapporganisationerna påpekas hur betydelsefullt det är att
utbildningsanordnaren och andra myndigheter och har braettorgan
samarbete. finnsDet uppgifter tyder på människor medatt sär-som
skilda behov riskerar falla mellan stolarna" därför myndighe-att att

tenderar hela tiden försöka läggaterna och kostnader på nå-att ansvar
myndighet. braEtt exempel där i utbildningssamman-gon annan man

hang samverkar mellan flera olika instanser projektet Uppsvingef iär
Borlänge, där förutom Kunskapslyftsorganisationen arbetsförrned-- -
ling, kommunala nämnder, försäkringskassa mil. samverkar.

Anmärkningsvärd den inkonsekvens tycks rådaär mellansom
lokalkontorCSN:s landet.i några kommunerI har komvuxenhetema ett

bra samarbete med CSN, medan på andra håll finner CSN:s hante-man
ring både oförutsebar och långsam. Enligt Reumatikerförbundet gäller
detta försäkringskassorna och deras olikaäven inställning till bibehål-
len för förbundetsersättning medlemmar deltar studier.isom

Såsom påpekats i avsnitt 7.2 det vikt myndigheter-är yttersta attav
information studiestöd till de studerande fungerar tillfredsstäl-nas om

lande. ocksåDet nödvändigt myndigheternaär informerar denatt egna
personalen, så regler gäller vid alla lokalkontor.att samma

Kunskapslyftet

kommunernaNär upphandlar Kunskapslyftskurser från privata utbild-
ningsanordnare bör handikappaspekter kriterium i upphand-ettvara
lingsförfarandet. Så inte alltid fallet. handbokI sin tillgänglighetär om

Handikappombudsmannen kommunerna ställa krav påatt attuppmanar
det upphandlas tillgängligt och användbart för människor medärsom
funktionshinder Handikappombudsmannen, 1998.

Flera handikapporganisationerna t.ex. FMLS och HSO upple-av
i Kunskapslyftet har glömt bort de särskilda behovattver man som

människor med funktionshinder kan ha. handlarDet också deattom
studerar i Kunskapslyftet till viss del har andra behov dcänsom som

studerar inom den ordinarie kommunala vuxenutbildningen, och de
behöver därmed annat/mer stöd. Bl.a. tycks det finnas utökat behovett

elevvård i Kunskapslyftet.av
Inom Kunskapslyftet finns för särskilda satsningar på vissautrymme

funktionshindrade. harDetta några kommuner tagit fasta på,grupper av
och genomför kurser upplägg speciellt tillär anpassatvars en grupp av
funktionshindrade. Särskilda utbildningar för vissa grupper av
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speci-undervisningenmåttofunktionshindrade bra i såär att anpassas
funk-specifikamöjligheter denochde förutsättningarellt efter som

dock viktenstandardregler betonastionsnedsättningen I FN:s enavger.
dövblindaför döva ochUndantagundervisning.integrerad görs som

utbild-fåroch därför ofta sittkommunikationspeciellbehovhar av
Utrikesdepartementetspecialklassertillgodosett iningsbehov bättre

mil., 1995.
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14 Särvux

14.1 Bakgrund
År infördes1944 skolplikt för kalladeså bildbara sinnesslöa, vilket var
den tidens definiera barn med lätt eller måttlig utvecklingsstör-sätt att
ning. Skolor upprättades institutioner i landstingens regi. medBarnsom
svår utvecklingsstörning ansågs inte bildbara och omfattades därmed
inte skolplikten. Först 1967 års omsorgslag SFS 1967:940av genom
fick barn med svår utvecklingsstörning skolplikt och tilläven rätt ut-
bildning. Verksamheten i skolan reglerades Omsorgslagen och Om-av
sorgsstadgan SFS 1968:147, skulle bedrivas såi nära överens-men

Årstämmelse med det allmänna skolväsendet möjligt. fick1973som
särskolan förstasin läroplan. Särskolan omfattar träningsskola,numera
grundsärskola och gymnasiesärskola. Inom Läroplanen for det obliga-
toriska skolväsendet Lpo 94 gäller läroplan för såvälnu samma
grundskola särskola.som

Under 1980-talet genomfördes flertaleti landstingskommuner en
försöksverksamhet med vuxenutbildning för utvecklingsstörda
särvux. Efter det blev reguljär skolform från och medsärvuxatt en
läsåret 1988/89 motsvarande grundsärskole- och gymnasiesärskole--

harnivå verksamheten utvidgats till samtliga landstingskommuner.-
förslagPå Särvuxkommittén beslutade riksdagen enligt propositio-av

med kunskapVäxa utvidgning till från ochsärvux attnen om en av
med läsåret 1991/92 också omfatta undervisning på träningsskolnivå
för klararinte undervisning på grundskolenivå propvuxna som
1990/91:85. Utvidgningen omfattar undervisning kommunikationi

i verklighetsuppfattning och omvärldskunskap och bygger påsamt
kursbeslqivningar från träningsskolans kursplan. Dänned också detogs
föreskrifter bott omöjliggjorde studier på heltid. SkollagenI SL 1som
kap föreskrivs16§ det i lagen människor med utveck-att sägssom om
lingsstörning också gäller dem fått betydande och beståendeettsom
begåvningsmässigt funktionshinder på grund hjärnskada, föranleddav

våld eller kroppslig sjukdom, med autism elleryttre samtav personer
autismliknande tillstånd.
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kapitel SFSoch 12:eSkollagens 1:aregleras iVerksamheten
utvecklings-vuxenutbildning förFörordningen1985:1100 isamt om

1992:736.störda SFS
finns inte,delta iden enskilderättighet för SärvuxNågon att men

möjlig-informerakommun5§ ska varje12 kapenligt Skollagen om
utvecklingsstörda deltar iverkan förtillheterna attsärvux samt vuxna

utbildning.sådan
också kommunernaingickriksdagsbeslutetnämndadet tidigare attI

ocksåantal kommunerför Ett övertogskulle särvux.ansvaretöverta
kommunerflertaletförsta år,1990-taletsredan underansvaret av-men
med kalender-ochövertagandet. Frånmed1996till ellervaktade 1995

tillhuvudmannaskapetlämnatlandstingsamtliga1996 har överåret
kommunerna.

Särvuxantalet deltagare iökade1992/93-1997/98Under läsåren
vill1997/98, det1992/93 till 4 000 årfrån 2700 årdeltagare,med 3001
påstuderandeAntalet1998h.Skolverket,50med knappt procentsäga

medanökade med 35-40träningsskolenivåema procentochsärskole-
ökadeprocentuelltgymnasiesärskolenivånstuderande på settantalet

ökningenbör då observerastill 600. Detfrån deltagare att54mest -
framgårundervisningenOmfattningendeltagarantalet.endast avavser

undersökning.dennainte av
slutet 1997Skolverket ienkätdensammanställningenI avsomav

förledningsorganisationenutläsas hur sär-kantillställde kommunerna
Skolverket 1998n:kommunernafördelar sig övervux

Ledningsorganisationen för särvux14.1.Tabell

fördelningProcentuellAntal kommunerLedningsorganisation
1336rektorEgen

39grundskolanRektor i
924gymnasieskolanRektor i

41118vuxenutbildningRektor i
1028organisationAnnan
2467svar

100282Totalt

motsvarande denutvecklingsstörningmedmänniskorförUtbildning
folkhögskolor.tjugotalerbjuds också vidi ettsärvuxgessom

Utbildnings-för år 1999regleringsbrevetiSkolverket har
denochgranskauppdragl998b fått i särvux senastdepartementet, att

till regeringengranskningsinlämnaoktober 1999 över15 rapport
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14.2 Utvecklingsområden

Undervisningen för studerande med utvecklingsstörning bedrivs som
särskild utbildningsform, Någon självklar gränslinje mellansärvux.en

och kommunal vuxenutbildning finnssärvux inte och gränsdragnings-
problemen åtskilliga. kan ocksåDet diskuteras varförär det ska finnas

särskild utbildningsform för denna den kommunalaIen grupp. vux-
enutbildningen ska alla kunna och undervisning utifrån sintas emot ges
reella kompetens. Dessutom underlättas integreringen studerandeav
med utvecklingsstörning i övrig vuxenutbildning undervisningenen om
bedrivs förinom utbildningsform.ramen samma

I särskolan går drygt årskullen. Om motsvarandeprocenten av
andel skulle föranvändas beskriva behovet torde cirkaatt särvuxav
45 000 1 milj.5 inv. i åldern 20-65 årprocent utgöravuxna av

Ävenmålgruppen för den utbildning i denna skolform.som ges om
behovet minskat särskolans insatser de tjugosärvux senasteav genom
åren, så det ändå skillnad mellan antalet inskriva iär stor särvuxen
cirka 000 och den beräknade4 målgruppen, studerande medäven om
utvecklingsstörning vid folkhögskolorna medräknas. Dock ska
konstateras antalet deltagare i ökar kraftigt. Det kan ändåatt särvux
finnas anledning understryka behovet informativ och uppsökandeav
verksamhet fleri syfte nå med behov kompletterande utbildningatt av
inom denna skolform.

Riksdagens beslut med anledning propositionen med kun-Växaav
skaper innebar bland utbildningen inom skulle kunnaannat att särvux
bedrivas heltidsstudier. Så har dock inte alls blivit fallet. Enligtsom
Skolverkets redovisning Skolverket, 1998h har antalet timmar per
elev under vecka endast uppgått till i genomsnitt 2,2 på såväl grund-en
skolenivå gymnasial nivå, vilket kommittén också konstaterat i sittsom

delbetänkande. denna siffraOm giltig för samtliga veckorsenast är un-
der läsåret torde deltagare erhålla 65-70 timmars undervisningen per
år. Utgår från helårsstudieplats undervis-756att utgörsman en av
ningstimmar år kan den totala utbildningsvolymen i särvuxper upp-
skattas till ungefär 400 helårsstudieplatser fördelade knapptpå 4000
studerande. vilkenI utsträckning sådan undervisning betraktaär atten

pedagogisk verksamhet eller förströelse kan diskuteras. Med densom
studietakten torde det 25-30 år nå till motsvarande grundsko-ta att upp
lenivå. Variationen dock Tranås får studerandeI iär stor. en genom-
snitt 14,6 timmars undervisning vecka, medan studerande iper en ex-

Öckeröempelvis Hagfors, ochKöping i fårgenomsnitt lektioner0,7
vecka Skolverket, 1998h.per

oftaKurser i i form enskild undervisning.särvux Detges av genom-
snittliga antalet elever undervisningsgmpp Skolverket,2,2ärper
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flertaletlitetdelvis bero på antalet deltagare i1998h. kanDetta äratt
storstädernanågonkommuner medianvärde 9, inte i ärmen ens av

MalmöGöteborg.antalet elever undervisningsgrupp 4,0överper
forligger till och med under genomsnittetoch Stockholm 1,41,9

elever undervis-Genomsnittligt antaletsamtliga kommuner. är per
förortskommuner 1,7storstäder 1,6 ochfaktiskt lägre iningsgrupp

landet.falli dettalandet 2,1. Variationeni i även överär storän stort
undervis-Robertsfors med deltagareexempel kan 8Som nämnas per
deltagareoch Töreboda med sjuJönköping, Lindesbergningsgrupp,

medEd och Lidingöockså Ekerö, Dalsundervisningsgrupp enmenper
Skolverket, 1998h.undervisningsgruppdeltagare per
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15 Folkhögskolan

l l Ansvarsfördelning
Huvuddelen den utbildning bedrivs vid landets folkhög-av som
skolor finansieras med allmänna medel. Folkhögskolan dockär en
från fristående utbildningsfonn.staten Det statliga inflytande som
finns verksamhetenöver deutövas villkor sattsgenom som upp
för statsbidragsfördelningen. De övergripande målen och motiven
för bevilja statsbidrag har formuleratsatt riksdag och regering.av
Med utgångspunkt från dessa formulerar folkhögskoloma därefter
mål för den Verksamheten. I Förordning 1991:977egna om
statsbidrag till folkbildningen de villkor reglerar folk-anges som
högskolomas verksamhet. Den i detta sammanhang viktigaste mål-
formuleringen den Folkbildningsrådets uppgiftstyr för-som att-
dela statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor denär-
med avseende på målgrupper. Vad gäller statsbidragets syfte anges
i 3 § att:

Verksamhet syftar till utbildningsklyftorutjämnaattsom
och höja utbildningsnivån samhället skalli lik-prioriteras

verksamhet riktar till utbildningsmässigt,sigsom som so-
cialt och kulturellt missgynnade Personer medpersoner.
utländsk bakgrund, deltagare med funktionshinder och ar-
betslösa särskilt viktiga målgrupperutgör för stöd.statens

På för allsätt verksamhet vänder sig till allmän-samma som som
heten har anordnaren, dvs. folkhögskolan, grundläggandeett



1999:39SOUFolkhögskolan364

tillgänglig förvid meningverksamheten i män-för görsattansvar
förFolkhögskolomasfunktionshinder.med attniskor er-ansvar

finns dock intesärskilt stödfunktionshinderdeltagare medbjuda
folk-delta ienskildesförordning. Denlag eller rättreglerat i att en

reglerad.hellerfinns intehögskolekurs
villkorpå dennesdeltagarenidéFolkbildningens mötaattom

folkhögskolanenskildautanför denställas ettskaingenoch att ger
tillutbildningenförformellt-inte attänstort anpassaansvarom-

folkhög-ocksåtradition harfunktionshinder. Avmeddeltagare
tillgänglig.utbildningenförtagit göraskolorna attstortett ansvar

förord-följerenligt vadFBR har,Folkbildningsrådet avsom
tillstatsbidragetfördelaochadministreraningen, attett ansvar
fördeltagandeunderlättardetsådantpåfolkhögskoloma sätt attett

resursfördelningssystemfunktionshinder. Detmedstuderande som
stöd Sisusmed detkombinationsyftar, iFBRkonstruerats somav

för folkhög-underlättastödekonomiskterbjuder, till att genom
funktions-medtill deltagareundervisningenskoloma att anpassa

hinder.

folkhögskolanstöd tillEkonomiskt15.2

bygger påresursfördelningssystemfolkhögskolans attGrunden i
låg grunder-Under 1998deltagarvecka.får ersättningskolorna per

och vecka.deltagare Dennakronor1000påsättningen perca
särskilda bidragradmedkompletterasgrundläggande ersättning en

verksamhetförfolkhögskolomakompenserasyfte är att somvars
sambandExtrakostnader ikostnadskrävande.bedömts extrasom

inomfunktionshindermeddeltagare ersättsundervisningmed av
s.k.Folkbildningsrådetsviaresursfördelningssystemetförramen

flerai sinFörstärkningsbidraget bestårförstärkningsbidrag. tur av
kostnadsersättningar.olika

användsdeltagarveckakronorpå 250Invandrarschablonen per
för invandrareförkostnader insatserharfolkhögskolannär som

utifrånstudiernaför klaraspråketsvenskastöd ibehovhar attav
mål.uppställda
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Schablonbidrag för deltagare med svåra läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi används huvudsak för möjliggöra undervisningi iatt

bidrag indelat kategorier:små Detta i tvåärgrupper.

deltagarvecka forSchablon på 400 kronor insatser0 per
studerande ochtill enstaka med svåra läs- skrivsvårig-

heter/dyslexi i folkhögskolomas vanliga kurser.
Schablon kronor deltagarvecka förpå 800 insatser i0 per

enbart för deltagare med läs- ochriktade kurser svåra
skrivsvårigheter/dyslexi.

deltagarveckaHandikappschablon på kronor används400 närper
kostnader för studerande med funktions-folkhögskolan har extra

för särskildahinder och skolans kostnader insatsernär sammanta-
Folkhögskoloma behöverschablonbeloppet.inte överstigerget

vad kostnaderna bestårinte redovisa av.
Handikappbidrag med kronor deltagarvecka används800 per

kostnader för deltagare med funk-folkhögskolan harnär extra
handikappschablonentionshinder överstiger påsammantagetsom

specificeras och kostnadsredovisas.400 kronor. Insatsema Om
samtliga lägre antaletkostnaderna för insatser är än summan av

multiplicerat med kronor beviljas hela beloppetdeltagarveckor 800
Är detFolkbildningsrådet. beloppet högre går ansökan forfrån

vidare tillöverskjutande beloppet Sisus.
tilläggsbidrag får, enligt regleringsbrevetSisus s.k. styrsom

"utbetalas för särskilt kostnadskrävandestatsbidragsfördelningen,
vid folkhögskola för studerande med funk-utbildningsinsatser

dels utbildningskostnader, dels kostna-tionshinder. Bidraget avser
utbildningar"der för åtgärder i samband med dessa Statsliggaren,

Folkhögskoloma kan få bidrag för kostnader för förstärkta1999.
lärarinsatser, för icke rörelsehindrade deltagare, tolk,assistans

läromedelhjälpmedel, teknisk utrustning,anpassning av m.m.
förstärkningsbidrag administreras sedanFolkbildningsrådets

Syftet administrationvåren 1998 Sisus. viaär attav en gemensam
bidragen.bättre helhetsbild aven
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kan beskrivasFörhållandet mellan de båda bidragen så Sisusatt
finansiera de dyraste utbildningsinsat-kapar topparna attgenom

de flestaoch finansierar insatserna. Ca 70FBR procentattserna
ökadesamlade ansökningar bidragfolkhögskolornas om avserav

lärarinsatsef. kostnaderna för ökade lärarinsatserHuvuddelen av
skillnad för-förstärkningsbidraget. Ytterligaretäcks är attenav

del resursfördelningssystemet, dvs.stärkningsbidraget är en av
för kost-folkhögskoloma kan säkra på ersättning sinaattvara

för förstärkningsbi-ligger inomnader så länge insatserna ramen
tilläggsbidrag överskrider dedragets ändamål. Ansökningarna om

folkhögskoloma på för-befintliga medlen vilket integör att vet
för kostnader ansökerhand de kan få täckning de om.manom

individbaserade de syftar till täckaBidragen i så attär motto att
denknutna till de deltagare antagitskostnader för insatser som

ansökan gäller.terminen

utbetalade medel för särskilda kost-15.1. Ansökta ochTabell
funktionshinder vid folkhögskolormednader för deltagare

fråntilläggsbidrag Sisus 1997-1998 mkr.ansökt omsom

Återstårfrån Beviljat beviljatAnsökta BeviljatTermin
ansökan till bidrag frånmedel totalt FBR

SisusSisus
8577 4464458 15417 13 041Vt 1997 28

14 991 8484 650734 19 724Ht 1997 715
13 802 10133 3 6691998 35 019 21217Vt

50618 086 16 572 9 066 71998 34 658Ht
ansöktförstärkningsbidraget endast de skolor därRedovisningenAnm. manavserav

förstärkningsbidrag förpå enligt Totalt beviljadehandikappbidraget 800 FBRovan.om
bidrag förmed funktionshinder. ansökningarmkr till deltagare De84 1998 omca

ingår tabellen.anpassningskurser Sisus beviljar inte isom
extrakostnader för bostadsanpassning ochYetkin,Källa: 1999, Finansiering av

med funktionshinder beskrivning påomvårdnad folkhögskola för deltagarepå en-
Kunskapslyftskommittén.Arbetsrapport. Kunskapslyftskomrnittén.uppdrag av

ansökningar enligt invandrarschablonen.Inkluderar även
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översökt prioriteratilläggsbidrag tvingasEftersom Sisus är man
ansökte folkhögskolomaUnder 1998mellan de ansökta insatserna.
tilläggsbidrag,kronor, från Sisus lldrygt miljoner30 varavom

dock självklartbeviljades. intemiljoner kronor inte Det är samma
fullt eftersom delar demiljonersak det saknas ll utatt avsom

det statsbidragetligga utanföransökta medlen kan är avsettsom
detaljeradhar någonFolkbildningsrådet eller Sisusför. Varken

tillfolkhögskolomaberättigarförteckning vilka insatseröver som
för vilkahar etablerats insatsersärskild praxisersättning. En som

beviljas exempelvisEnligt denna praxisframför andra.prioriteras
fasta driftskostna-avskrivningar ochför finansierabidraginte att

grundkan ha uppstått pådess kostnaderder, sägastrots att av
handikapprofil.skolans

inför varje termin,sker gångVid anslagsfördelningen, ensom
be-och fördelar detill de olika ansökningamaställningSisustar
detbetalas ofta lägrebidragfintliga medlen. Det är änutsom

sökta bidragettill vilka de insatsernapreciserar intesökta. Sisus av
villfår själva vad defolkhögskolomaanvändas, dvs.ska avgöra

använda bidraget till.

Assistansl5.2.l

för delta iolika former assistanskan behövadeltagareVissa attav
kostnader förFolkhögskoloma kan finansieraundervisningen.

ansökamed rörelsehindertill studerandeassistans attgenom om
administrerar.till vårdartjänst Sisusfrån anslagetbidrag som

rörelsehind-tillpersonlig praktisk assistansVårdartjänst innebär
denne kan bo påenskilde sådant stödoch ska denrade attge

kan dygnetgenomföra studierna. Assistansenochstudieorten ges
behov den aktuellautifrån den enskildes ioch ska utformasrunt

studiesituationen.
fickdeltagare folkhögskolanuppgick antaletUnder 1998 som

kurserna och påtill på de långa 1 950vårdartjänstanslag för 647
drygtårsredovisning.enligt Sisus Detde korta kurserna motsvarar
kur-de långa respektive kortastudiedeltagama påprocent aven

vårdartjänst har ökat med knappt 40deltagare medAntaletserna.
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mellan 1995/96 och 1998. Bidraget för vårdartjänstprocent är
koncentrerat till relativt få folkhögskolor med omfattandeen
verksamhet för studerande med funktionshinder. de skolorAv 45

under 1998 erhöll bidrag för vârdartjänst gick 80 procentsom av
det samlade bidraget till skolor.10

Även deltagare med andra funktionshinder rörelsehinder kanän
behöva förassistans. Kostnaderna detta kan finansieras via Sisus
tilläggsbidrag. del ansökningarna tilläggsbidragEn stor av om ca,

miljoner, för studerande7 assistansinsatser med bl.a. förvär-avser
vade hjärnskador, utvecklingsstörning och psykiskt funktionshin-
der. Tilläggsbidraget uppgår till drygt miljoner30 och vårdar-
tjänstanslaget till miljoner. vilken utsträckning80 I tilläggsbidraget
slutgiltigt finansierar assistansinsatser bedömasvårt eftersomär att
folkhögskolorna själva vad bidraget ska användas tillavgör när
Sisus inte kan bevilja hela det sökta beloppet. faktumDet att
tilläggsbidraget endast täcker fjärdedelar det sökta beloppettre av
innebär deltagare med behov assistans inte kanatt garanterasav
detta de rörelsehinderz.inte samtidigt har kanDet sigett röraom

människor kan förflytta på handsig tillom som egen men som
följd hjärnskada förlorat orienteringsförrnågan.av en

Sisus genomför försöksverksamhet med samordnad statsbi-en
dragshantering avseende folkhögskolorassistans vid två under
åren 1998 och Syftet skapa förutsättningar1999. för folk-är att
högskolorna bedöma och tillgodose assistansbehov hos studie-att
deltagare med olika funktionshinder diagnos ellerutan att styras av
olika förutsättningar hos de statsbidragentvå vårdartjänst och
tilläggsbidrag. Kostnaderna finansieras under försöksåren ur an-
slaget till vårdartjänst. Resultatet försöket tydligareväntasav ge en
bild omfattning och deltagarbehov, eventuella förändringar iav

sökandeantagning och kostnader för assistansen.av
bidragFörutom Sisus till folkhögskolorna för assistanskostna-

der kan deltagaren ha till personlig assistans enligt LSS/LASS.rätt

2 har hittillsSisus kunnat finansiera assistans till samtliga rörelsehindrade
deltagare på folkhögskolan med behov assistans inom forav ramen
statsbidraget vårdartjänst.för
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tredjeEtt alternativ insatser helt ellerär delvisatt motsvarar-som
de assistansinsatser Sisus kan bidrag till, finansierassom ge av-

deltagarens hemkommun med stöd Socialtjänstlagen.av
Studerande med omfattande rörelsehinder omfattas ofta av per-

sonkretsen för LSS/LASS. Assistansinsatser för dessa studiedelta-
kan därmed täckas inom för dels vårdartjänsten delsgare ramen

LSS/LASS. Det till den enskilde ansökaär personligattupp om
enligtassistent LSS/LASS från hemkommunen. Väljer han eller

hon inte det kan folkhögskolan erhålla bidrag frångöra Sisusatt
vårdartjänstanslag för täcka assistanskostnadema. Enligtatt en
undersökning föredrarSisus gjort de flesta folkhögskolornasom

själva ha för assistenterna. Som vägande skälatt ett tungtansvar
skolorna angelägna assistenterna ska för-att är attanges om vara

med kulturen på skolan Sisus, 1998. En assistansorgani-trogna
sation kan arbeta långsiktigt med assistans till deltagare medsom
funktionshinder bygger med tiden kompetens erfaren-viaupp en
heter och kompetensutveckling hos personalen. Vidare finns det
möjlighet samordna assistansinsatser till flera deltagare påatt

kurs förutsättningarvilket skapar för bedriva assistan-attsamma
kostnadseffektivt. Vid de skolor inriktade på stude-ärsen som

rande med rörelsehinder assistenterna i regel den antalsmässigtär
personalkategorin.största
skillnad stödEn mellan enligt Socialtjänstlagen/LSS/LASS och

det stöd till Sisus kanassistans erbjuda det syftarär attsom senare
till den enskilde sådant stöd denne kan b0 på studie-att ett attge

studiernaoch genomföra medan övriga regelverk skrivnaorten är
för tillämpbara på alla situationer liveti inklusive boatt attvara
och delta i undervisningen folkhögskola. Sett till de olikaen
behov assistans kan uppstå under längre utbildning påav som en
folkhögskolan, med assistansbehov vid folkhögskolan under skol-
tid och fritid och utanför folkhögskolan helgerpå och lov, denär
assistans kan via Sisus smalare och mindre flexibel änsom ges
övriga assistansformer. erhålla personligFör assistans enligtatt
LSS/LASS måste dock deltagaren inom den personkretsrymmas

lagstiftningen.i finansieradAssistans via vårdar-som anges
tjänstanslaget möjlig erhålla för bredareär att en grupp av
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finansieradkan assistansExempelvisrörelsehinder.meddeltagare
enligtskillnad assistanstillvårdartjänstanslaget,via mot

och äldre.år En65till deltagareutgåLSS/LASS, äräven som
erbjuda stödförkommunensbeskrivning attnärmare ansvarav

avsnittfinns iLSS/LASSSocialtjänstlagenenligtoch service samt
10.6.

funktionshinder imedStuderande15.3

folkhögskolan

verksamhetFolkhögskolans15.3. 1

finansie-kurserdelas ikanfolkhögskolankurserDe uppgersom
statsbidragsfi-uppdragsutbildningar. Destatsbidrag ochrade via

avseddakursallmänkurstyper;fyrabestårnansierade kurserna av
gymnasieutbildning,ochgiundskole-saknarför demfrämst som

inomprofilkurser, kurserfolkhögskolornassärskilda kurser ra-
folkhögskolans Kun-utbildningsinsatssärskildför egnamen

kortare.och14 dagarkurserskapslyftsplatser och korta
dedvs.kursernade långasvarade1998budgetåretUnder -

folkhögskolans Kun-särskilda kursernaochallmänna samt egna
del-antaletdet totaladeför 90skapslyftsplatser procent avca-

stude-Folkbildningsrådet förstatistik övertagarveckor. Den som
folk-antalet deltagarefunktionshinder redovisarmedrande som

grund extrakost-förbidrag påsärskildaansökthögskolorna avom
kursernade långaPåundervisningen.samband mednader i an-

del-förstatsbidrag 11folkhögskolorna procentsökte extra avom
förfunktionshinder och 12anledning procentmed avtagarna av

dyslexi/läs- ochhandikappspråkligamed anledningdeltagarna av
Till-handikapp.språkligamedinvandrareskrivsvårigheter samt

funktionshinder och in-studerande medutgjorde alltsåsammans
dedeltagarna påhandikapp 23språkligamedvandrare procent av

utgjorde andelen 7kursernagällde de kortaVadkurserna.långa
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Jämfört med innebar1997 detta ökningprocent. med 2en
procentenheter på de långa kurserna och l procentenhet depå
korta kurserna. Antalet med funktionshinder fördelade enligtsig
tabell under höstterminen15.2 Folkbildningsrådet,1998 1999b.

Anpassningskurser

Anpassningskurser särskilt anpassade korta kurserär vändersom
sig till med olika funktionshinder och till deras anhö-ävenvuxna
riga. Anpassningskurser har funnits sedan början 1980-talet ochav

regel till veckor. folkhögskolorär Ett 30-tal anordnartresom en
anpassningskurser i samarbete med handikapporganisationer.13
Syftet med kurserna de studerande redskap och kunskaperär att ge
för klara sin livssituation på bästa Deltagarna får dels ökadatt sätt.
kunskap funktionshindret och stimulans allmänbildandeom genom
och kulturella inslag, dels social gemenskap Sisus, 1999b.

Folkhögskoloma får statsbidrag olkbildningsrådetF ochgenom
förSisus anordna anpassningskurser. Statsbidragenatt ska täcka

alla kostnader för lärare, tolk, assistans, studiematerial Mål-m.m.
sättningen anpassningskursema ska kostnadsfriaär föratt vara
deltagarna. studerandesDe kostnader för kost och logiegna resa,
finansieras på olika beroende på Vilka förutsättningarsätt som
gäller. Landstingen/kommunema ofta bidrag till inackorde-ger
ringen. Deltagare under 65 år kan söka korttidsstudiestöd och in-
tematbidrag från CSN.

Ungefär 40 Sisus samlade tilläggsbidrag år-procent avsättsav
ligen för finansiera anpassningskurser. Sisus beslutar huratt om

del anslaget ska till anpassningskurser.stor Under bud-av som
getåret 1998 uppgick till miljoner14,5 kronor. Sisus för-summan
delade under period statsbidrag för särskilt stöd till stude-samma
rande med funktionshinder, via tilläggsbidraget för kurser, motsva-
rande utbildningsvolym på 53 deltagarveckor.100 dessaAven
utgjorde anpassningskursema 000 deltagarveckor4 Sisus, 1999a.
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ochfunktionshindermedAntal deltagareTabell 15.2.
1998språkliga höstterminenhandikapp

Antal deltagare ht 1998
kurserLånga

3 199Funktionshinder
3653handikappSpråkliga
6852Totalt lång kurs

kurserKorta
5530Funktionshinder
455handikappSpråkliga

5985Totalt kort kurs
Årsredovisning 1998.Folkbildningsrådet, 1999,Källa:

studerande medförsärskilda kurservanligt medrelativtDet är
utvecklings-tillriktar sigkurserfunktionshinder. Förutom som

vuxenutbild-speciellfolkhögskolan idyslektikerstörda och är
finns längreöverhuvudtagetdetså måttoningssammanhang i att

funktionshinder.medtill människorsärskiltvänder sigkurser som
medstudier i allmännaiblandkombinerar ämnenUtbildningarna

kurser kanexempel denpårehabiliterande inslag. Som typen av
synskadadeför"RehabkursfolkhögskolasHärnösandsnämnas

som

synrehabi-kombinerasynskadade villtillvänder sig som
fårdeltagareolika Varjestudierlitering med i ämnen. ett

Fysiskrehabönskemål.efter in-individuellt egetprogram
går.

vänder tillafatiker sigkurs förfolkhögskolasEdelvikseller som
den som

tala, läsa och skriva. Kanvillafasi ochhar träna att vara
arbetsmarknadsutbildning ellerinförförberedelse an-en

och skrivträ-innehåller läs-Utbildningenutbildning.nan
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bildkommunikation, samhällsorientering, drama ochning,
konsthantverk.
Folkhögskolomas informationstjänst, 1999

sammanställning från folkhögskolekatalogenEn folkhög-över
skolor har särskilda långa kurser för deltagare med funktions-som
hinder visar följande uppdelning kurser riktade till studerandeav

funktionshinder.med olika

Tabell 15.3. Antal skolor anordnar särskilda förkursersom
läsårendeltagare funktionshinder 1997/98-1999/00med

funktionshinder AntalTyp Antal Antalav
skolor skolor skolor
1997/98 1998/99 1999/00

Dyslexi/läs- och skrivsvå-
righeter 27 32 38
Utvecklingsstörning 23 22
Rörelsehinder 13 13 15
Förvärvad hjärnskada 9 11 12
Psykiskt funktionshinder 8 12
Afasi 7 7 7
Synskada 7 87
Hörselskada/dövhet 7 6 7

kurser1997 redovisas for deltagare med utvecklingsstör-Anm. För
funktionshinderning och psykiskt under kategorin psykiskt funk-

sådantionshindrade. Totalt hade 29 skolor kurs.en
Källa: Folkhögskolomas informationstjänst", 1997-1999, Katalog över
Folkhögskolans långa kurser.



374 Folkhögskolan SOU 1999:39

Kunskapslyftet

Folkbildningsrådet för statistik antalet studerande folk-över som
högskoloma söker förstärkningsbidrag för på folkhögskolans egna
Kunskapslyftsplatser, de kallade S-platsema.så Under våren och
hösten deltog respektive1998 9 118 10 109 i dessa kur-personer

Folkhögskoloma ansökte förstärkningsbidrag för 17ser. om ca
dessa deltagare med anledning kostnaderprocent extraav av re-

laterade funktionshinder.till studerande med volymmässigtDe
deltagare med psykiskt funktionshinder ochstörsta ärgrupperna

deltagare med svåra läs- och skrivsvårigheter tillsammanssom
uppgår till samtliga redovisade studerande60 medprocent av
funktionshinder Folkbildningsrådet, 1999b.

tabell redovisas antalet funktionshindrade, på Kunskaps-I 15.4
lyftsplatserna, folkhögskoloma ansökt förstärkningsbidragsom om
för under redovisas antalet deltagare där skolorna1998. Dessutom

extrakostnaderhade så de ansökte det högstastora attpass om
handikappbidraget på 800 kronor deltagarvecka höstterminenper

för1998. ansökningama sammanlagt 507 deltagareAv översteg
800-kronorsschablonen405 stycken och gick därmed vidare som

frånansökan tilläggsbidrag Sisus höstterminen 1998.om
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påTabell 15.4. Antal deltagare med funktionshinder folkhög-
1998skolans kunskapslyftsplatser antal deltagare medsamt

omfattande funktionshinder ht 1998

funktionshinder Deltagare Deltagare Deltagare medTyp av
ht omfattande1998 1998vt

funktionshinder ht 1998
Afasi 16 31 1
Epilepsi 12 25 3
Dövblind 69 7
Synskada 18 27 10

60 37 13Döv
Medicinska handikapp 176 193 27
Begåvningshandikapp 8732 33
Hörselskada 29 25 33

hjärnskadaFörvärvad 27 63 40
rörelsehinder 12 109Lätt 1

Svårt rörelsehinder 70 89 87
Psykiskt 386 538 253
funktionshinder
Svåra läs- och skrivsvå- 578 546 X
righeter
Totalt 1525 1776 507

Med omfattande funktionshinder folkhögskolan ansökt kost-Amn. att omavses
på frånenligt Handikappbidraget kronor eller FBR/Sisus.nadsersättning 800 mer

svåra skrivsvårigheterbidrag för stöd till deltagare med läs- ochAnsökningar om
ingår denna kategori.i

Folkbildningsrådet, 1999b, Slutrapport folkhögskolornas särskilda utbild-Källa: om
Yetkin,för arbetslösa budgetåret 1998. 1999, Finansieringningsinsatser extra-av

kostnader för bostadsanpassning och omvårdnad folkhögskola för deltagare medpå
funktionshinder beskrivning uppdrag Kunskapslyftskommittén.påen av-
Arbetsrapport. Kunskapslyftskommittén.

de uppgifter beskriver folkhögskolans kurs-Genomgången av som
utbud och omfattningen deltagare med funktionshinder visar attav
andelen studerande med funktionshinder relativt hög. Högstär an-

kunskapslyftskurserna. Jämfört meddel finns inom för deramen
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befolkningen deuppskattningar andelen upplever harattav av som
funktionshinder försvårar deras deltagande iett vuxenut-som

kapitel tycks folkhögskolan helhetbildningen i 12görssom som
utbilda människor med funktions-lyckas bra med rekrytera ochatt

hinder.

för deltagandeHinder15.4

finns det gäller möjligheten förbelysa vilka hinderFör näratt som
funktionshinder delta utbildning inom folk-studerande med iatt

riktadgenomfört enkätundersökninghögskolan har kommittén en
folkhögskolor. Syftet med undersök-till landets samtliga 147

medvilken utsträckning människorkartlägga iningen attvar
folkhögskolans långa kurser och vilkafunktionshinder deltar i

Särskild uppmärk-förknippade med deltagandet.problem ärsom
problematik kommitténs direktivhar den isamhet ägnats som

extrakostnader samband med bo-benämns finansiering iavsom
och omvårdnad.ende

folkhögskolor på enkäten, dvs.Totalt svarade 84123 procent
folkhögskolor. Kompletterande telefonintervjuer harsamtligaav

folkhögskolor studiebesök vid sammanlagtvid vissagjorts samt
skolorsvarande på enkäten 92 75skolor. desju Av uppgav pro-

sökande med funktionshinder.de regelbundetcent emotatt tar
vilka problem finns för folkhögskolorindikation påEn attsom

med funktionshinder finns hämta iundervisa studerande att orsa-
tabell redovisas uppgiftertill sökande antagits. 15.5ken inte Iatt

deltagare medantal och ickefrån enkäten antagnaantagnaom
de folkhögskolor de regelbun-funktionshinder vid svarat attsom

funktionshinder. skolor nekatdet deltagare med Detar emot som
tillträde orsak. Flera folkhögskolor harsökande har även angett

de alltid känner till de sökande hardock kommenterat inteatt om
det antaletfunktionshinder vilket svårt beräkna integör attett som

icke del-kunnat Uppgifterna antal ochantagna antagnaantas. om
därför förknippade medmed funktionshinder vissär osä-tagare

således huvudsakligen bild relationenkerhet. Tabellen ger en av



SOU 1999:39 Folkhögskolan 377

mellan antalet de kunnatoch inte den hu-antagna antas samtsom
vudsakliga orsaken varför sökandede inte antogs.

Tabell 15.5. respektiveAntal deltagareantagna antagna
läsåretmed funktionshinder vid folkhögskola 1997/1998 samt

huvudorsak till varför de sökande kunnat antas

Antal Huvudorsak tillfunktions- antagningTyp av an-
hinder antagna tagna

Tolkar ochDövblindhet 12 2 finansiering
saknas
Tolk sak-Hörselskada/dövhet 54 och finansiering177

nas
Skola/deltagare saknar eko-Rörelsehinder 336 29
nomiska resurser

fler delta-Hjämskada 148 13 Kan ta emot
gare/sökande saknar eko-
nomi

fler deltagareMedicinskt funk- 360 49 Kan ta emot
tionshinder

fler deltagareDyslexi X 96 Kan ta emot
Psykiskt funktions- 639 70 fler, delta-Kan ta emot

för sjukahinder gare
fler deltagareUtvecklings- 288 59 Kan ta emot

störning
tillräckliga pedagogiskaSynskada 42 1l

TCSUTSCT

Ovanstående från de folkhögskolortabell bygger på svaren som
de regelbundet deltagare med funktionshinder.att tar emotuppger

övriga, dvs. de folkhögskolor sigDe 32 inte ta emotansersom
regelbundet, fick orsakendeltagare med funktionshinder gradera

tillutifrån fyra svarsalternativ. mycket starkt vägande skälSom att
attinte sökande med funktionshinder regelbundetanta uppgavs

folkhögskolan
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procentsökande 71saknar0
procentlokaler 35anpassadesaknar0

procent23pedagogisk kompetenssaknar0
procent.16ekonomiskasaknar resurser0

skulleåtgärdervilkatillfrågadesfolkhögskolorSamtliga somom
med funk-individerförmöjligheternaför ökavidtasbehöva att

åtgärderfick gradera behovetsvarandetionshinder Deantas.att av
mycketfemfem därochskala mellan stortettpå motsvararetten

Stapelnfördelade sig.hurnedan redovisasfigurenbehov. I svaren
svarsaltemativetsvarskategorivarjetill ilängst motsvararvänster

till högerstapeln längstochbehov motsvararmycket stort
åtgärder.behovinget/ svagt av

möjlighetenåtgärder ökaför attatt15.1. BehovetFigur av
funktionshinderindivider medanta

2

f

RiktadeFortbildninganpassningLokal av
rekryteringsinsatserpersonalen

åtgärderbehovåtgärder--n--inget/svagtmycket behovstort avav

tillgänglighetFysisk

skulle be-skoloråtgärd mångaLokalanpassning är ansersomen
med funktions-förmöjligheternaökavidtas förhöva att personer

till beho-ställningde tagitutbildningen. Avdelta ihinder att som
behovetansåg 40lokalerna stort.procent attattvet varanpassaav
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Samtidigt bedömde ungefär lika många behovetatt attav anpassa
lokalerna lågt.var

Behovet anpassning gäller inte bara undervisningslokalemaav
internat och utemiljö. Många folkhögskolorävenutan har gamla-

ibland K-märkta lokaler kan svåra framförattsom vara anpassa-
allt till deltagare med rörelsehinder. Många skolor deattuppger
skulle kunna förbättra tillgängligheten det gick lösa ekono-attom
miskt.

Sisus fördelade tidigare miljoner1,5 kronor årligen i bidragca
för byggnadskompletteringar. På grund tilläggsanslaget inteattav
täcker folkhögskolornas ansökningar har beslutat fr.o.m.attman
1998 inte längre bevilja bidrag för byggnadskompletteringar.

Hjälpmedel

de skolorAv regelbundet deltagare med funktionshinderantarsom
knapp tredjedel de har haft problem med täckaatt attuppger en

kostnaderna för hjälpmedel. Dessutom några folkhögskoloranger
det ofta kan lång fråntid det skolan beställer hjälpmedletatt ta att

tills det älpmedlet levererat ochatt är utprovat.
Den grundläggande principen inom utbildningsområdet för

finansiering hjälpmedelskostnader bygger på landstinget fi-attav
nansierar hjälpmedelpersonliga och utbildningsanordnarenatt
finansierar pedagogiska hjälpmedel och grundläggande utrustning.

Inom för Folkbildningsrådets förstärkningsbidrag ochramen
Sisus tilläggsbidrag kan folkhögskoloma ansöka bidrag tillom
teknisk Beteckningen tekniskutrustning. utrustning hänför sig från
den tid då Sisus anslag administrerades Skolöverstyrelsen. Detav

inom begreppet teknisk utrustning inom denävensom ryms ryms
landstinget använda betäckningen hjälpmedel. Avgörande förav

Sisus bedömning ansökningar bidrag för anpassning tek-av om av
nisk utrustning den anpassad på sådantär denär gårett sätt attom

använda generellt flera deltagare. Exempelatt på sådanav anpass-
ning kan komma många till del hörselteknisk utrustningärsom
och texttelefon. Medel har, enligt Sisus, aldrig beviljats till en en-
skild deltagare den anpassade utrustningen beviljas enbart tillutan
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egendom.skolansbetraktadärmedochfolkhögskolan attär som
personligamellanuppdelningentill denåterknyta gängseFör att

syfta tillbidragkan Sisus attsägasgrundutrustningochhjälpmedel
hjälpmedel ärfinansiering attfolkhögskolomasunderlätta somav

grundutrustning.betrakta som
beskrivshjälpmedelskataloglandstingslänsStockholmsI

föl-studier påmedsambandhjälpmedel iförlandstingets ansvar
jande sätt.

hjälpmedel åtpersonligaförharLandstingen ansvar
gymnasieskola,grundskola,eleverfunktionshindrade i
högskolavuxenutbildning,kommunal samtochstatlig

undervisarregelbundetdärskolordesärskola. I man
ochutformasmiljönskallelever,funktionshindrade ut-
ständigthjälpmedelsservice inteindividuellså attrustas

skolhuvudmannensordnas. Detta ärbehöver ansvar.
1997landsting,länsStockholms

förlandstingetsochskolansmellanVar ansvargränsen ansvar
llestavuxenutbild-deproblem inomtillkällahjälpmedel går är en

bildendockkomplicerasfall attfolkhögskolansningsformer. I av
landstingen intekvarlever1980-taletfrån attuppfattning omen

tillbakagårOrsakenfolkhögskolan.hjälpmedel inomföransvarar
lands-1981:21förslag SOU attIntegrationsutredningenstill om

hjälpmedelshanteringenför ävenskulle ansvarettingen överta
kompenserasskullelandstingenochutbildningsväsendet attinom

hjälpmedelsersättningen. En över-justeringdettafor avengenom
Land-ochSocialdepartementetmellanträffadesenskommelse

sjukvårdshuvud-juli 1984denfr.o.m. 1och togstingsförbundet
tekniskatillhandahållandeförkostnadsansvaretöver avmannen

gymnasiesko-grundskolan,ihandikappade eleverförhjälpmedel
istuderandeförochvuxenutbildningkommunalochstatliglan,

ochfolkhögskolorfunktionshinder imedDeltagarehögskolan.
prop.överenskommelsenomfattades intestudiecirklar av

klar-heltintehar 1999avtaldetta ärVilken174.1982/83: status
lagt.
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Den 1 januari 1994 infördes, del handikapprefomien,som en av
två paragrafer, 3b och 18b, i Hälso- och sjukvårdslagennya
1982:763, HSL. Enligt dessa ska landstinget respektive kommu-

och inom sitt ansvarsområde Hälso- och sjukvårds-nen, var en av
lagen, erbjuda sina invånare hjälpmedel för den dagliga livsfö-
ringen och för vård och behandling.egen

specialmotiveringenI till § b3 HSL tidigare 3 a medavses
hjälpmedel för den dagliga livsföringen prop. 1992/93:l59

sådana hjälpmedel fordras för den enskilde självattsom..
eller med hjälp skall kunna tillgodose grundläg-av annan
gande personliga behov att klä skötasig, hygienäta, sin
m.m. förflytta kommunicerasig, med omvärlden, fungera

hemmet, gåi skolan deltai sysselsättningi ochsamt nor-
mala fritids- och rekreationsaktiviteter.

Med normal fritid sådana vardagliga fritidssys-avses
selsättningar utförs hemmet ochi närmiljön.isom

Utanför begreppet för den dagliga livsföringen faller
arbetstekniska hjälpmedel, hjälpmedelvissa kan be-som
hövas för genomgå yrkesinriktad rehabilitering,att en
särskilda pedagogiska hjälpmedel barnomsorgeninom
och skolan förbrukningsartiklar.samt

Det finns inget undantag i Hälso- och sjukvårdslagen eller förar-i
betena till handikappreformen för kommuner och landstings an-

för erbjuda deltagare i folkhögskolan hjälpmedelatt jämförtsvar
med andra utbildningsformer på det fanns isätt överenskom-som
melsen från 1984. framgårDet dock inte heller i Hälso- och sjuk-
vårdslagen eller förarbetena till handikappreformen hur den exakta
omfattningen landstingens för hjälpmedel för deltagareav ansvar
vid folkhögskolan Detta gäller inte bara vid deut. ansvaretser
olika utbildningsinsatser folkhögskoloma utför också beträf-utan
fande de studerandes boende.
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Läromedel

problemavseendelämnatfolkhögskolomakommentarerDe som
dövblindasynskadade,främstläromedelspecialutformade rörmed

myndighetfinns ingendeltagare. Dethörselskadade/döva somoch
mediumläsbarttillläromedel ettforspecifikt att anpassaansvarar

kurslitte-ordinariedentill sigsvårthardeltagare att tadeför som
finansi-utsträckningvisskan iSisusfolkhögskolan.inomraturen

tilläggsbidraget. För-läromedelskostnader viaökadeskolornasera
hittasvårtocksådetkan atttillräckerintebidraget varaattutom
ochområdet, SIHfinns påmyndigheterDelitteratur.översatt som

folkhög-läromedel tillsäljaellerlåna/hyranaturligtvis utkanTPB
dockkapitel 10,i ärbeskrivsverksamhet,Derasskoloma. som

denlitteratur äninriktad översätta somframförallt mot att annan
folkhögskolan.ikurslitteraturanvänds som

-fortbildningPedagogiska resurser

särskild korn-behovde har ettkommenteratskolor har attFlera av
funktionshinder, attmedstuderandeundervisaför menattpetens

behovetdettyder på störstaattsaknas. Kommentarernaiblandden
undervisningenhurkompetensutveckling igällerdet avfinns när

ske.dövblinda börochsynskadade
deltagareforsärskilda kurserinriktat sig motskolorDe som

omfattande kom-tidenmedfunktionshinder byggermed enupp
fun-undervisningenfåför atttillvägabör atthuripetens man

skolormellannätverkbildandetinitierathar somSisus avgera.
berördaochfunktionshindradetillsigvänder grupper avsamma

ocherfarenheterutbytatillsyftarhandikapporganisationer. De att
kunskap.spridatill att

erfarenheterochinformellaframförallt på vägarDet genomär
skolornafunktionshinder påmeddeltagareundervisa somattav

arbetarmyndighetdenSIH, ärbyggskompetensen somsomupp.
inrik-huvudsakifrågor,specialpedagogiska ärstöd iochrådmed

uttalatharungdomaroch ettbarn-förutbildning an-tade pä men
studerande.dövblindaför vuxnasvar
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Riktade rekryteringsinsatser

flestaDe folkhögskolor går inte och söker människor medut upp
funktionshinder de rekryteras påutan alla andrasättsamma som
deltagare. Folkhögskolan på Bosön beskriver det följpå ande sätt

Skolan har 700 sökande år. Vi normalt deantar settper
sökande uppfyller skolans ansökningskriteriersom oavsett

sökande har funktionshinder eller inte. Detta inne-om en
bär har erfarenhet,vi olika elever vid olikaatt genom
läsår, flera olika funktionshinder.av

framföralltDet de skolor harär särskilda kurser för stude-som
rande med funktionshinder bedriver riktade rekryteringsinsat-som

eftersom det kan problem nå till målgruppenatt utser utanvara
uppsökande verksamhet. Rekryteringen sker ibland genom samar-
bete med kommuner och landsting. Samarbetet beskrivs någraav
skolor krångligt och byråkratiskt. På grund sekretesslag-som av
stiftningen har skolorna svårt fâ på adressuppgifter tillatt tag po-
tentiella studiedeltagare.

15.5 Extrakostnader för Omvårdnads-

verksamhet vid folkhögskolan

Kommittén har uppdragi analysera vilka åtgärder kanatt som ge
studerande med funktionshinder möjligheter studera på villkoratt

likvärdiga med övrigaär vuxenstuderandes och därvid belysasom
vilka svårigheter studerande med funktionshinder detmöter när
gäller finansieringen extrakostnader för bostadsanpassning,av
omvårdnad under utbildning folkhögskola.påm.m.

Folkhögskoloma har inte avgifter för denrätt statsbi-att ta ut
dragsberättigade undervisningen. Däremot finns inga formella
hinder för avgifter för övriga kostnader. de flestaatt ta I fallut

kostnaderna för föranpassning deltagare med funktionshin-ryms
der inom för de bidrag folkhögskoloma kan söka frånramen som
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folkhögskolanvistelsen vidochUndervisningenochSisus FBR.
ekonomiskadå påfunktionshinder skerdeltagare medför samma

deltagare.funktionshindradeför ickevillkor som

bostadsanpassningExtrakostnader för

länge hävdat intematetsedanharmed internatFolkhögskolor att
med förlust,inte gårellerhandikappanpassatdetoavsett ärom

Skolornahyresintäktema.högrekostnadernadvs. är änatt menar
då intedeltagarnaeftersomhyrahögregårdet inte utatt taatt

intematet:råd bo iskulle ha att

larm, allhållakostarvad detdebiteraSkulle vi att perso-
med ombygg-sambandlånavskrivaför ibetaltnal, attta

bo pårådha intematet.skullenad ingen attm.m.

skolornareda påsyftefrågor i utställdes tarenkäten att taI om
för deltagareboendekostnaderoch logiför kostextrakostnader
medfolkhögskolorna internatfunktionshinder. Merpartenmed av

funktionshindermeddeltagareinternatavgifterhögreinte uttar av
finns mellanavgiftsvariationerdeltagare. Deför övrigaän som

storleksskillnad ochochstandard-påberorrumsaltemativolika
dockskolor harhandikappanpassade. Flerapåinte äratt rummen

med funktions-studerandeforsvårtkandetkommenterat att vara
förhögreden inteintematkostnaden änärklarahinder trots attatt

privatekonomi.generelltgrundpå sämreandra deltagare settenav
hakanhemortenboende på ävenhardeltagareDe anpassatettsom

tiden påunderhemortenbostaden påmedsigsvårare göraatt av
folkhögskolan.

med Kunskaps-sambandtillfrågats ifolkhögskolordeAv som
avgifterdet tolvkartläggninglyftskommitténs ut extraär tarsom

samband med utbild-iomvårdnadsinsatserboende och vissaför
ningen.

för boendeavgifterhögreenbartdetdessaAv tar utär tre som
de studerandemedavgiften motiverasmåltider.och Den attstörre

tilloch tillgång vissatill intematettillgångmåltider,får fler större
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särskilda fritidsaktiviteter. högre avgiften-Den på i snitt 200 kro-
vecka således följd högre utnyttjande.är ettnor per en av-

Vid de kvarstående åtta skolorna deltagaravgiftema förär stu-
derande med funktionshinder förhögre vissa deltagareavsevärt
med funktionshinder för övriga studerande. Deltagaravgiftemaän
inkluderar ofta mängd varför dettjänster svårt vadär avgöraatten
själva boendekostnaden Folkhögskoloma har lämnat uppgifterär.

storleken de avgifterpå normalt för deltagaretar ut extraom man
funktionshinder och de ligger mellanmed 14 000 och 29 000

månad.per
Resultaten från Kunskapslyftskommitténs kartläggning visar att

de svårigheter studerande funktionshindermed det gäl-möter när
ler finansieringen extrakostnader för bostadsanpassning,av om-
vårdnad påunder utbildning folkhögskola framförallt finns im.m.
anknytning till fåtal skolor. anledningarna till det säl-Enett attav
lan förekommer deltagaravgifter sannolikt folkhög-ärextra att
skolorna högre avgifter studerande funk-medogärna tar ut av
tionshinder. kostnader täcksDe inte Sisus och FBRextra som av
försöker istället slå samtliga deltagare.överutman

omvårdnadExtrakostnader för m.m.

Kunskapslyftskommitténs direktiv talar omvårdnad. Omvård-om
begrepp naturligt hörnad inte medär ett vuxenut-som samman

bildning för tanken till vård och omhändertagande.utan snarare
Kommittén har valt tolka begreppet omvårdnad utifrån folk-att
högskolomas ansökningar bidrag till Folkbildningsrâdet ochom
Sisus. omvårdnad innehåller då rehabiliterande och ha-Begreppet
biliterande inslag kan beskrivas elevvård med förstärktasom som
insatser assistent, kurator, logoped, arbetstera-sjukgymnast,av

badmästare, husmor, lokalvårdare, sjukvårdande insatserpeut, av
vårdpersonal, sjuksköterska läkare m.fl. enkäten frå-och ställdesI

skolan bakgrund ovanstående definition någonmotgan om av-
gång sedan 1991 haft problem med kostnader för omvårdnad som

täcks bidrag från eller de svarandeSisus FBR. Avinte genom var
det skolor haft26 hävdade de problem med finansieraatt attsom

13 19-0609Vuxenutbildning
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de inteskoloromvårdnad och 41förkostnader attuppgavsom
svarande det åttadeproblem.haft några sådana Av tog utsomvar

undervisningen vårterminensidanvidavgifter för insatserextra av
omfattandedeltagare medtillsamtliga vänder sig1998 varav

funktionshinder.
Österlens folkhögskola ochfolkhögskoloma,tvåVid av

med utveck-kurser för deltagareharfolkhögskola,Glimåkra som
på 500 kro-kost och logiavgiftlingsstöming utövertar caman en

under studietidenassistenterstöd och servicedygn för avpernor
och fritidsaktiviteter.kuratorsinsatservissasamt

under defolkhögskola harDalaröfolkhögskola ochHållands
Frösunda aktivitetscentermedsamarbeteåren startat ettsenaste

kostnadsfriastatsfinansierade ochdenFolkhögskolorna driverAB.
Frösundahörande assistansinsatser.därtillmedundervisningen

avgiftsfinansieradedenutförandetboende ochför re-avansvarar
omvårdnadsverksamheten.ochhabiliterings-

Frösundaskolans.k.för denhuvudmanfolkhögskolaDalarö är
FrösundaskolanUtbildningen på vän-Frösunda aktivitetscenter.på

dehjärnskada,omfattandehartill deltagareder sig varavsom en
rehabiliterings-och beskrivsrörelsehinder,flesta har ettett som

individuelltbehöverför dem anpassatett programsomprogram
säkerställd.omvårdnaden Pro-socialaochmedicinska ärdär den

traditionella rehabilite-kombinationbygger pågrammet aven
Mål-folkhögskolepedagogik.medundervisningochringsinsatser

förutsättningardeltagarenmed attsättningen är attprogrammet ge
utvecklaochpersonliga assistentermedboende attklara ett eget

målen förformuleratDalarö harfritid.för aktivberedskapen en
syfta tillskakursendelfolkhögskolans i attattprogrammet som

deltagarnamedverka till att

själv-och ökar sinhjämskadeidentitetsinhittar nya0
känsla

kommunikationsförmågautvecklar sin
förmågasocialautvecklar sin

till nyinlämingförutsättningarskapar
sysselsättning.dagligförbereder sig för
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Hållands Frösundaskola, samarbete mellan Frösundaär ettsom
Center AB och Hållands folkhögskola, vänder sig också till delta-

har omfattande hjärnskada. Kostnaden för den verk-gare som en
samhet ligger vid sidan folkhögskoledelen undervis-som av av
ningen uppgår till kronorl 950 dygn för kortare kurser ochper

kronor för495 000 lång kurs på 38 veckor. Folkhögskolan ståren
för undervisningen och Frösunda för rehabiliteringsinsatsema.

Folkhögskolor med resurscenter/aktivitetscenter

ÄdelforsVid folkhögskola, Furuboda folkhögskola, GårdsMo
folkhögskola och Valjevikens folkhögskola finns be-resurscenter
lägna anslutning folkhögskolani till vilket de har möjlighetgör att

erbjuda omfattande och kvalificerade rehabiliterings- ochatt
Ädelforsstödinsatser. FurubodaI och ingår resurscentret som en

del folkhögskolan.av
Valjeviken startade sin verksamhet rehabilite-som

rings/aktivitetscentrum. Sedan slutet 1980-talet har aktivi-av
anordnat kurser i samverkan med andra folkhögskolor.tetscentret

första juli ValjevikenDen 1997 blev självständig folkhögskola.en
Folkhögskolan juridisk delar lokaler ochär en egen person men
viss personal med aktivitetscentret.

Gård startade sin verksamhetMo för dövaresurscentrumsom
dövblinda underoch och har 1990-talet folkhögskolekur-anordnat
i samverkan med Västanviks folkhögskola. första juliDenser

bildades folkhögskolan1997 målgrupp huvudsakligen dövaärvars
med psykiskt funktionshinder och svår social situation döv-samt
blinda.

Furuboda folkhögskola bildades den första juli 1994 och vän-
der sig främst till med rörelsehinder och/eller förvärvadepersoner
hjärnskador behöver tillrättalagd miljö och studieforrn. Avsom en
Furubodas 120 kursdeltagare på långa kurser har 80 ettca ca
funktionshinder. Sedan slutet 1960-talet och fram till det attav
Furuboda blev självständig folkhögskola bedrevs folkhögskole-en

Önnestadskurser vid i samverkan med folkhögskola.resurscentret
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Ädelfors anordnar ingaSkolanbildadesfolkhögskola 1957.
medambitionenfunktionshindradeför ärkurser attsärskilda utan

funk-meddeltagareintegreraundervisningtillrättalagdsärskilt
cirkafinns 150kursutbudet. Totaltordinarie stu-dettionshinder i

funktionshinder.medcirka 20däravkurser,på långaderande
och hjäm-rörelsehindermedmångarekryterarSkolan personer

skada.
ellerfinns vid i°°omvårdnadsverksamheten"s.k.Den an-som

utbildningsuppdragetvid sidanliggerskolortill dessaslutning av
för de insatserersättningfåmåsteskolaninnebärvilket att som

kronor500-900mellantilluppgåravgifterDe uttar permanges.
detsidanvidliggerdelvis insatserellerheltochdygn avsomavser

situationvilkenBeroende påtäcka.anslag kanoch SisusFBR:s
sigdetinsatsvilkenoch rörsig ibefinnerstuderandeden typ av

deltagaravgif-finansieraförhahuvudmänolika attkan ansvarom
försäkringsbolagfinansierasDeltagaravgiftema kan t.ex. avtema.

dockfaller indel insatsernaförsäkringskassa. Eneller stor un-av
Social-enligtkommunenskanvadder sägas ansvarvarasom

bistånds-tillställningstagandeSoL. Kommunenstjänstlagen en
ochSoLutifrån deenskildfrånansökan görs angersomramaren

iregel intekan i överprövasBeslutetregler.internakommunens
förvaltningsdomstol.

skolordessavidutbildningenförkostnademakanGrovt sett
ochavgiftsfriundervisningenföljande ärfördelas på sätt;sägas

stöd anslut-och ianpassningarstatsbidrag via FBR,finansieras av
från FBRbidragfinansieras viaundervisningssituationentillning

rörelsehindradeförassistanskostnaderfinansierarSisusoch Sisus.
förassistansinsatsermotsvarande ävenutsträckningoch i viss

betalarDeltagarnafunktionshinder.andrameddeltagare en upp-
må-kronoroch 0003mellan 2 000intematkostnad påskattad per

Övriga detochinsatserdeltagare.övriganad på sätt somsamma
avgifter.viafinansierastäcks påinte sättannatsom

boende ochförkostnaderfinansieramedProblemet att om-
ochfå kommunersvårtdetligger ivårdnadsinsatser är attatt
bi-täckskostnader intedefinansierahuvudmänandra att avsom

detilläggsbidragSisusEftersom senasteoch Sisus.från FBRdrag
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åren varit kraftigt översökt har folkhögskolorna problem medäven
finansiera andra kostnader förutom omvårdnads- ochatt extra

boendekostnader.
Som beskrivs folkhögskolorna själva hur de väljeravgörovan
utnyttja de medel tilldelats dem inom för tilläggsbi-att som ramen

draget. bakgrundMot tilläggsbidraget kan täckainteatt samt-av
liga kostnader kan den övergripande fmansieringsbilden för insat-

och anpassningar för deltagare med funktionshinder beskrivasser
enligt nedanstående figur. skuggadeDe delarna i figuren motsva-

anpassningar och där folkhögskolornainsatser kan ha kostna-rar
der täcksinte statsbidragen finansierasmåste viautansom av av-
gifter från deltagare eller kommuner eller på Förutomsätt.annat
statsbidrag och avgifter finansierar folkhögskolorna verk-sinäven
samhet via landstingsbidrag, ägartillskott, donationer in-etc. -
komster kan användas för täcka utgifter inte täcks viaattsom som
statsbidragen. Figur räknas dessa intäkter,I 15.2. tillsammans med
eventuella deltagaravgifter, in under de skuggade delarna i figuren
där folkhögskolan står finansiär.som
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föranpassningarochFinansiering insatser15.2.Figur av
funktionshindermeddeltagare

FinansiärkostnadTyp av
FBRUtbildningskostnader
Individoch logiavgift för kostOrdinarie

vårdartjänstanslagSisusrörelsehindradeTillAss.
teknisk Sisus/FBRAnpassningHjälpmedel, av

LärartäthetLäromedel, Tolk,utrustning,
m.m.,

psyko- Sisus/FBR"Omvårdnadskostnader" dvs.-
sjuksköterska,log, kurator, syo,

läkare,sjukgymnast,arbetsterapeut,
badmästare m.m.

Sisus/FBRrörelsehindradeIckeAss.
diF61handikap-boendekostnaderExtra p.g.a.

internatpanpassat
kapitalkostnadochDrift- p.g.a.

handikappanpassning

och anpassningarmängd insatserdet finnsFiguren visar att re-en
folkhögskolomafunktionshindermedtill deltagarelaterade som

statsbidrag. Finansierings-finansiera viasäkra påkaninte attvara
framfördetfolkhögskolorsamtliga ärgäller i principbilden men

med funk-deltagaresärskilt riktat in sigde skolorallt vid motsom
riskerar blikostnadernaofinansieradedetionshinder stora.attsom
möjligt, och i vissadetkostnader börmindredet sigRör varaom

medelmedinsatsenfolkhögskolan finansierarrimligt,fall även att
och renoveringarombyggnationerVidbidraget.det allmännafrån

merkostnaddenfinansierasjälva förskolorna attt.ex.ansvarar
skolorinnebär. Vidhandikappanpassningeventuell somsom en

fi-uteblivnariskerar denfunktionshindradetillriktar sigsärskilt
hurredovisarTabell 15.6ohållbartbli stats-nansieringen stor.att
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bidraget fördelar sig på särskilda bidrag för kostnader relaterade
till insatser för deltagare funktionshindermed och de allmänna
utbildningsbidragen från Folkbildningsrådet vid de skolor tarsom

deltagaravgifter. de skolor har resurs/aktivitetscenterAvut ettsom
knutet till skolan uppgår de särskilda bidragen till mellan och57
85 de samlade statsbidragen inklusive förstärkningsbi-procent av
draget. Uppgifter omfattningen deltagaravgifter salcnas.om av

Tabell 15.6. Finansieringsbilden avseende statsbidrag vid
folkhögskolor deltagaravgifter för studerande medtar utsom
funktionshinder 1998 tkr.

Allmänna Särskilda Särskilda särskildaSumma Andel
bidrag för bidrag bidrag bidrag bidrag samt-av-
utbildning FBR/Sisus Vårdartjänst liga bidragstats
från FBR

Dalarö 7 336 3 515 8 961 19 812 63%
Furuboda 4 442 3 779 22 163 30 385 85%
Glimåkra 8 980 4 138 1 341 14 459 38%
Halland 2 9787 737 4 055 14 770 48%

gårdMo 2 532 4 455 1 138 8 126 69%
Valjeviken 2 122 2 192 6 317 10 631 80%
Ädelfors 12 679 7 279 9 360 29 318 57%
Österlen 9 4 118901 48 14 068 30%

Årsredovisning Årsredo-Folkbildningsrådet,Källa: 1999, 1998. Sisus, 1999,
1999.visning

Finansiering deltagaravgifterav

Deltagaravgifterna så det orimligt de stude-är ärstora att attpass
rande ska finansiera dem medel. Oftastmed ansöker deltaga-egna

hos hemkommun enligtsin bistånd Socialtjänstlagen. Sko-ren om
lan i regel bedömning vilka stödinsatser den stude-gör en av som
rande behöver under vistelse vid skolansin i samråd med den sö-
kande. Hemkommunen får sedan ansökan bistånd från denen om
enskilde ställning till. de flesta fallI hemkommunenatt ta ersätter
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förekommandeansökan. Vanligtmedfolkhögskolan enlighet äri
dvs.beviljar insatser,endast vissakommunenockså att man anser

utanförerbjuder liggerfolkhögskolande insatservissaatt somav
får avslag påhelt eller delvis,sökande,de fall denderas Iansvar.

anspråk.sin plats ieller hon intekan hanbiståndsansökansin ta
fi-studerandede iblanddockskolor utanVissa antarattuppger

kostnaderna påfinansierarskolan sätt.dvs.nansiering, annat
regelivill kommunernakostnadskrävande insatserDå det är

bedömningför kunnakostnaderna består göravad attveta avenav
resurscentret/omvårdnads-förknippade medKostnaderansökan.

enskilde deltagarenfor denpreciserasvårakaninsatser attvara
rörliga kostna-förutom deskolor/resurscenter,samtligaeftersom

räntekost-ochavskrivningarformkostnader ihar högaderna, av
och lokaler.i utrustninginvesteringarföljdnader storaavsom en

hemkommunernaSamverkan med

medförknippadoftaenskildfrånbiståndsansökan ettärEn om-en
för-ochpreciserasida medfolkhögskolansfrånfattande arbete att

biståndsan-sökandesdenvilka insatserhemkommunenförklara
fi-lösadeltagarehjälpaför attsökan De attansvararsomavser.

med kommu-kontakteroftaharutbildningen tätanansieringen av
kommuner/kommundelsnämn-mångaLSS-handläggare. Inernas

folkhögskolor.medsamarbetaerfarenhetsaknarder attavman
Ädel-eftertidskrävandeochosäkerupplevsHanteringen som mer

finansierings-kommunernainnebar överreformen togattsom
kontaktperson varjeifannsTidigarelandstinget.frånansvaret en

verk-folkhögskolansmedväl bekantefterhand blevlandsting som
Efter detenskilde.för denbetydautbildning kanvadochsamhet

kommundelsnämnderochkommunerpålagtsansvaret utatt upp-
ochverksamhetfolkhögskolanskännedomenskolornalever att om

minskat.deltagaravgifterna haråtagandet finansieraatt
Kunskaps-folkhögskolomaförföreträdaredeNågra somav

för-finnsdetmedkontaktlyftskommittén varit i storaattmenar
och medimed hemkommunenkontaktgod attmed hadelar att en

formeventuellt någonboende ochbehöverdeltagaren anpassatett
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daglig sysselsättning efter det utbildningen avslutad. Iatt ärav
många de kurser målen med utbildningenär ett attav som ges av
deltagaren ska skaffa sig förutsättningar klara boendeatt ett eget
med personliga assistenter. framförhållningKommunernas inför
det den studerande avslutar sin utbildning och flyttar från inter-att

upplevs de fall kommuneni medfinansiärnatet större ärsom av
utbildningen.

Ansökan bistånd för deltagaravgiftema enligt SoL liggerom
vid sidan de delar lagen betrakta rättig-är attav av som som en
hetslagstiftning. Rättighetsinslagen i SoL ska i huvudsak garantera

den enskildes grundläggande behov stöd och service täcksatt av
vad gäller boende och daglig livsföring. till social-Settett eget en
tjänstens mål främja människors jämlikhet levnadsvillkoriattom
och aktiva deltagande i samhällslivet kan det naturligtvis krävas
service och stöd det inkluderas den enskildesutöver som av
lagstadgade Medlet, dvs. socialtjänstens verksamhet, skarätt. en-
ligt portalparagrafen inriktas på frigöra och utveckla enskildasatt
och resurser.gruppers egna

för biståndssökandeEtt den negativt beslut kan heller inte
fattaröverklagas, kommunen det slutgiltiga beslutet. Bedöm-utan

ningen utifrån Socialtjänstlagens regler och kommunernasgörs
interna regler.

Sammanfattning

Som redovisats tidigare antalet studerande funktions-medväxer
hinder folkhögskolan. Likasåinom kostnaderna för fi-växer att

särskildanansiera insatser för studerande med funktionshinder.
Ökningen kan kategorier deltagarebestå två medsägas av av
funktionshinder. studerande deltar detDet dels i allmännaär som
kursutbudet där det frågai regel mindre resurskrävande in-är om

för eller tillgängliggöra utbildningen och delssatser att anpassa
studerande på kurser riktar sig särskilt till deltagare medsom
funktionshinder. den förstnämnda kategorin täcks kostna-Inom
derna förstärkningsbidraget, dvs. för deinom medelav ramen som

till folkbildning.avsätts
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för de studiedeltagaresärskilda kostnaderdel deEn stor somav
funktionshindermedriktade till studerandesärskiltdeltar i kurser

till dyslektikerriktar sigfrån de kurserbortser sommanom --
riktade tillsärskilt förmedel insatserstatligafinansieras via avsatta

Ökningen för stude-kostnaderfunktionshinder.meddeltagare av
årsredo-exemplifieras Sisus i sinkategori kanrande dennai attav

förutbetalade statsbidragetdetredovisarforvisning 1998 att
1995/96-1998.periodenundermed 24vårdartjänst ökat procent

kan beviljaSisus intesökta stöddetökarLikaså somsumman av
finns flera teckentilläggsbidrag. Dessutomför sittinom ramen

särskilt till stude-riktar sigkursverksamhetentyder på att somsom
omfattning.öka Somfortsätta ifunktionshinder kanrande med att

exempel kan nämnas att

tillnejfolkhögskolorna måstevanligt sägarelativtdet attär0
vilket tyderplatsbristgrundfunktionshinder påmedsökande av

riktar sigpå kurserefterfrågan sär-det finnspå storatt somen
funktionshinderstuderande medtillskilt

till många intedövblinda lederochtolkar för dövapå attbristen0
bidragpå Sisusefterfråganinnebärvilketkunnat attantas

tolkar ökarpåtillgångenökakommer näratt
omvårdnadskrä-depåinriktar sigfolkhögskolorna mestsom0

innebäravilket kannystartaderelativtdeltagarna attvande är
omfattning.ikommaverksamheten kan växaatt

finansie-hurflera frågorväckergjortskartläggningDen omsom
medför deltagareoch anpassningarsärskilda insatserringen av

långsiktigtpåska finansieras sätt.funktionshinder ett
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Övriga16 utbildningsanordnare

I tilläggsdirektivet dir. 1997:104 Kunskapslyftskom-regeringengav
mittén uppdrag utreda för funktions-i situationen studerande medatt
hinder alla former vuxenutbildning.inom tidigare kapitel har denIav
kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolanoch belysts. Isärvux
detta kapitel översiktlig beskrivning utbildningsinsatser förgörs en av
studerande med funktionshinder vad gäller studieförbund, högskola,

utbildningsanordnare arbetsmarknadsutbildning.privata samt
Kommittén vid behov återkomma till dessa utbildnings-attavser

former slutbetänkande.i sitt

Studieförbund1 1

Människor med funktionshinder folkbildningens priorite-utgör en av
Studieförbundensrade målgrupper. området började då deinsatser på

1960-talet anordnade studiecirklar de förpå på institutionernastora
utvecklingsstörda och på mentalsjukhusen för med psykiskapersoner
funktionshinder.

statliga utvärderingen folkbildningen SUFO 96 harDen av pre-
uppgifter visar med funktionshinder har iattsenterat stortpersonersom

funktions-aktivitetsgrad studiecirkelverksamhetisett samma som
hindrade. undersökning gjorde visadeSUFO 96 74En att procentsom

dem ansåg sig tillhöra kategorin Handikappad -problem dag-iav som
ligt liv och kategorin Handikappad -problem bedriva80 procent attav
studier, någon gång hade deltagit i studiecirkelverksamhet. Motsva-

siffra för befolkningenrande den övriga 76 SOUprocentvar
1995:141.
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miljonerstudieförbunden drygt 2,8hade1998budgetåretUnder
studerade ideltagarnaMångastudiecirkelverksamhet.sindeltagare i av

studiecirklariAntalet deltagareunder året.cirklarflera olika som upp-
funk-medmänniskorförsärskilda, riktade insatsertill följdkommit av
totaladetdeltagare000242utgjorde 8,6tionshinder procent avca

Folkbildningsrådet, 1999a.studiecirkeldeltagareantalet
handikapporganisatio-olikamedsamverkarStudieförbunden gärna

funktionshindrade.utbud för vissariktatoftaoch har ett grupper avner
medmänniskorförstudieförbunds insatserredovisas någraNedan

funktionshinder.
mål-prioriteradedefunktionshindermed utgörMänniskor en av

FörbundetABF.BildningsförbunaArbetarnashos samar-grupperna
medlemmar iantingenhandikapporganisationer ärmed 42betar som

harbildningsförbundet. ABFsamarbetsavtal med etteller harABF an-
funktions-olikariktadestudiesatsningarsärskildatal mot avgrupper

RiksförbundSynskadadesmedtillsammansharhindrade. Bl.a. man
samarbeteoch isynskadade,föranteckningsteknikkurser ianordnat

harFMLSskrivsvårigheterochFörbundet Läs-Motmed ge-man
studiemöjligheter.alternativaochdyslexikringutbildningarnomfört
studiecirkeldelta-samtligaförbundetstillhör 8,5Enligt ABF procent av

Bild-Arbetarnasfunktionshindermedmänniskormålgruppengare
1998.ningsförbund,

samverkansavtalcentralaharSVVuxenskolanStudieförbundet
utvecklingsstördaförRiksförbundeti Sverige,Afasiförbundetmed

schizofreniförIntresseförbundetFUB,ochungdomarbarn, vuxna
funktionshindermedMänniskor ärAutism.RiksföreningenIFS samt

verksamhetriktadutgjordeEnligt SVför SV.prioriterad målgruppen
Till-1998.verksamhetentotaladenmålgrupp 16dennaför procent av

producerar SVorganisationernasamverkandedemed anpas-sammans
Bylund, 1999.cirkelverksamhetenanvänds istudiematerialsat som

under 1999fortsätterTBVBildningsverksamhetTjänstemännens
Vuxenkompetensenkonceptetpedagogiskadetpåsatsningsin som

Peda-lära.individensanpassad tillpedagogik direkt sätt attpåbygger
dys-medmänniskorundervisningvididag bl.a.tillämpasgogiken av

riktar sigverksamhetharTBV-kontorenlokalaFlera delexi. somav
exempel TBV Stor-funktionshinder. Ett ärmedmänniskorspeciellt till

Folkbildningsrådet,frånfår statsbidragdestudieförbund ärDe somavsessom
Folkuniversitetet,Studieförbundet,FrikyrkligaBildningsförbund,Arbetarnasdvs.:

Vuxenskolan,Studieförbundetstudieförbund,KFUK-KFUM:sStudiefrämjandet,
Studieförbund,IdrottsrörelsensSvenskaBildningsverksamhet,Nykterhetens

ochStudieförbundKyrkligaSverigesMedborgarskolan,Studieförbundet
Bildningsverksamhet.Tjänstemännens
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Handikappinstitutet driver Fridastockholm i samarbete medsom
människor med funktions-Kahlo-projektet. Projektet syftar till att ge

verksamheten, möjlighetdelta den ordinariehinder inte kan i attsom
kreativitetinformationsteknik IT utveckla sindator- ochmed hjälp av

1999.Dahlgren,
NBVNykterhetsrörelsens BildningsverksamhetsatsningarDe som

huvudsak till människor medriktar ihandikappområdet sigpå ut-gör
funktionshindrade. Bl.a. haroch psykisktvecklingsstörning man pro-

används studie-referensgrupp.med Deducerat filmer FUB somsom
särskolorstudiecirkelverksamheten,denmaterial i även an-menegna

Utbildningsradionhar också visatsmaterialet. Filmernavänder av
1999.Strömberg,

meddeltagarealltså vanligtvis mycket påStudieförbunden satsar
både rik-varierande; den bestårVerksamhetenfunktionshinder. är av

med olika han-läromedel Samverkanproduktiontade kurser, m.m.av
till målgruppensutbildningsutbudetdikapporganisationer gör anpassat

behov.

Högskolan16.2

forhögskolor finns kontaktpersonochstatliga universitetVid alla en
studievägle-oftastfunktionshinder.med Dennastudenter ärperson en

handlägga studiefrågorarbetar medkuratordare eller att somsomen
olikastödåtgärder slag.relaterar till av

kontakt med han-med funktionshinder tagitAntalet studenter som
har ökat från 483universitet och högskolordikapphandläggare vid stu-

har ökatstuderandetill 341 år 1998. Denderande 1993/94 l grupp som
budgetåret1993/94 tillbudgetåret 322dyslektiker från 55ärmest
till handi-studenter sigUngefär de1998. två tredjedelar väntsomav

särskilda stödåtgärder såsom assis-förkapphandläggare erhöll medel
undervisninganteckningshjälp ellerlektör, teckenspråkstolk, extratent,

1999.Stockholms universitet,
ska årligen 0,15och högskolorAlla universitet sätta procent avav

förstödåtgärder i studiesituationengrundutbildningsanslaget till stu-
årligenregeringenfunktionshinder.denter med Därutöver avsätter re-

högskolor där deuniversitet ochfördelas mellan deatt egna av-surser
stödåtgärder.för genomfördakostnadernamedlen inte täckersatta

jfr.fördela dessauppdragetharStockholms universitet att resurser
och 10.3.avsnitt 10.2

uppdrag undersökafått ihar regeringenHögskoleverket attav
medhögskolor för studenterochvid landets universitetsituationen

tillbehoven stödde framtidaanalyserafunktionshinder samt att av
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Utbildningsdepartementet, skadessa studenter 1998e. Högskoleverket
högskolor standardreglergranska hur universitet och lever till FN:supp

delaktighet och jämställdhet för med funktionshinder. Manom personer
hinder kan undanröjas eller minskas.ska föreslå huräven

högskolornas möjligheter ochuppdraget ingår inventeraI även att
skahögskoleutbildning teckenspråk. Högskoleverketkompetens iatt ge

tecken-för hur utbildning lärare iockså redovisa modeller ämnetav
för-, och gymnasieskola i kom-för hörande elever i gmnd-språk samt

för befintliga lä-ska inommunal vuxenutbildning organiseras ramen
möjligheterna kon-ska undersökararutbildningar. Vidare attman

funktionshinder främstför studenter medutbildning vissacentrera -
skatill läroanstalter. Uppdragethörselskadade vissadöva och -

redovisas den 14 januari 2000.
framgårstatistik i kapitel 12,den nationellaAv attpresenteratssom
väljer hög-med funktionshinderjämförelsevis få människordet är som
Högskole-Kunskapslyftskommittén därför framskolestudier. emotser

funktionshinderför studerande medutredning situationenverkets av
och högskolor.vid universitet

utbildningsanordnarePrivata16.3

utbild-skolor bedrivers.k. kompletterandefinns hundratalDet ett som
kompletterande sko-eftergymnasial nivå.gymnasial eller Dening på

tillsyn, statsbidragskolor med statligdelas ilorna kan in tre grupper:
ochGöteborgBalettakademierna itill studiestöd t.ex.och rätt
ochmed statlig tillsynskola AB; skolorStockholm Beckmanssamt

ABTekniska ochstudiestöd t.ex. Göteborgs Institut Doctustillrätt
t.ex. Forsbergstillsyn till studiestödskolor med statlig rättutansamt

Gymnastiska Institut.skola och Axelsons
utbildningsanord-utbildningsanordnama räknasTill de privata även

1993:792 till-examensrättigheter enligt SFSfått Lag omnare som
Förordning SFSbilagan tillutfärda vissa examina. Istånd att

utbild-framgår vilkatillstånd utfärda vissa examina1993:956 attom
ningsanordnare som avses.

utbildningsföretag på marknadenprivatafinns uppsjöDärutöver en
bl.a. Utbildning,vuxenutbildning. Till de kända hör MiROiför mer

InfoKompLexicon och AB.
med funktionshinderfinns statliga stöd för människoringaDet som

Utbild-skrivelser till bl.a.utbildningsanordnare.studerar hos privata I
Ungdomsförbund ochpåpekar Sverigesningsdepartementet Dövas

från denRiksförbund döva riskerarSveriges Dövas utestängasattatt
ofta vill/kandå de skolorna inteutbildningsmarknaden, privataprivata
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betala för teckentolk Ungdomsförbund,Sveriges Dövas 1997;
Riksförbund,Sveriges Dövas 1997.

Högskoleverket har regeringen fått uppgift funk-i överattav se
tionshindrade studenters hos enskilda utbildningsanordnaresituation

fått examensrättigheter enligt Utbildningsdeparte-SFS 1993:792som
det finns statliga för stödåtgärder1998e. Då inte någramentet, pengar

utbildningsform, finns det risker med be-inom denna stora att personer
hov stöd studierna kan delta studier hos dessasärskilt i inte i privataav

därförutbildningsanordnare. Kunskapslyftskommittén medemotser
resultatet från Högskoleverkets undersökning.intresse

Arbetsmarknadsutbildning1 6.4

arbetsmark-Arbetsmarknadsutbildning utbildning bedrivsär som av
påverkaskäl. ska motverka arbetslöshetnadspolitiska Den attgenom

arbetskraft. Idén arbetsmarknadsutbildning skautbudet är ävenattav
stabiliseringspolitiskt arbetslösa utbildar sig inomfungera attgenom

arbetskraft. Utbildningen verkar också för-yrken där det råder brist på
meddå den framför allt riktasdelningspolitiskt mot personer svag

arbetsmarknaden.ställning på
syfta direkt tillska främst yrkesinriktad ochUtbildningen ar-vara

förberedande allmänteoretisk ochkan ocksåbete, den varamen
Kunskapslyftet hösten delarorienterande. och med 1997I överatt tog

alltutbildningen, har arbetsmarknadsutbildningenden förberedandeav
industritelouik ochyrkesutbildningar teknik,inriktats inommotmer

IT.informationsteknologi
kan bedrivas det reguljära utbild-Arbetsmarknadsutbildning inom

delenkommunal vuxenutbildning, denningsväsendet, störstat.ex. men
utbildningsan-från olika utbildningsanordnare. deupphandlas En av

affärsområdeordnare anlitas flitigast AmuGruppen. sittInomärsom
inriktat utbildning för människorspeciellt påHADAR AmuGruppenär

reguljära utbildningsväsen-funktionshinder. Utbildning inom detmed
arbetslösa med arbetshandikapp vissadet får endast beviljas vissa samt

arbetslösa utomnordiska medborgare.
må-budgetåret deltog i genomsnitt 41 900Under 1998 personer per

det regul-upphandlad utbildning och 6 600 inomnad 300 i35varav-
arbetsmarknadsutbildning. Cautbildningsväsendet i 15jära procent-

med arbetshandikapp. förhål-dessa tillhörde kategorin människor Iav
människor medarbetslösa-lande till andel de 10sin ärprocent-av ca

arbetsmarknadsutbildning.alltså väl representerade iarbetshandikapp
arbetsmarknadsutbildning 24Efter Ami-åtgärd 25 procent är pro-

åtgärd där de flesta arbetslösa människorden konjunkturberoendecent
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med arbetshandikapp deltar. I arbetslösa med hörselskadagrupperna
och arbetslösa med synskada återfinns respektive34 29 iprocent
arbetsmarknadsutbildning. siffranLägst för arbetslösa medvar gruppen
förståndsarbetshandikapp 17 procent Arbetsmarknadsverket, 1999.

Andelen människor med arbetshandikapp i arbetsmarknadsutbild-
ning ökar med deltagarnas ålder. åldersgruppen hadeI 20-24 år en
tiondel deltagarna arbetsmarlcnadsutbildningi formnågon arbets-av av
handikapp oktober 1997. Motsvarande siffra för åldersgruppen 45-55
år finns18 ingen märkbar skillnadDet mellan andelenprocent. mänvar
med arbetshandikapp och andelen kvinnor med arbetshandikapp i ar-
betsmarknadsutbildning Axelsson Westerlund, 1999.

Losam-utredningen har visat den lägre utbildningsnivån hosatt ar-
betssökande med arbetshandikapp hinder för deltagandeär ett gruppens
i arbetslivet SOU 1997:5. För många människor med funktionshinder

arbetsmarlmadsutbildning viktig del i kompetensutvecklingen.utgör en
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fortsattReflexioner och förslag till17

arbete

funktions-studerande medbetänkande behandlardel dettaDen i som
hinderkartlägga vilkaanalysera ochsyftar framförallt tillhinder att

deltaga i olikafunktionsnedsättningmänniskor medfinns för attensom
fördelartill beskriva hurvuxenutbildningformer ansvaretattsamtav

förtillgängligvuxenutbildninghuvudmän förmellan olikasig görsatt
faktiska för-Undersökningen defunktionshinder.medstuderande av

syftatfrämstfunktionshinder harstuderande medhållanden mötersom
kommunalvuxenutbildning iförhållanden knutna tillbeskrivatill att

radupphov tillfolkhögskola. Kartläggningenoch påregi en re-ger
förhållandenkaraktär. del behandlarolika Enflexioner ärsom ge-av

vuxenutbildning. Andra riktar sigformerför flera meravmensamma
iaktta-utbildningsform. Vissaspecifika förförhållanden ärmot ensom

människor med funktions-åtgärder förbehovgelser pekar på attett av
studie-villkor övrigastudera likamöjlighethinder ska ha att som

mindre insat-förhållandena förbättrasfall kandeltagare. vissaI genom
fall kan detidag, andrautbildning bedrivs idenförinom somser ramen

of-förändratellerinbegriperförändringarkrävas störreettstörre som
kommitténs slutbe-arbetet medInförfentligt åtagande. att presentera

bl.a. för be-ytterligare kartläggningartänkande kommer attgöras,att
lärandelivslångt inomfinns förförutsättningarlysa de ett ramensom

vuxenutbildningsforrner.för övriga
medsamordnasutbildning börfunktionshindradeskringFrågor

utreda hurhuvudsakliga arbeteKunskapslyftskommitténs vuxenut-att
därför valtharutvecklas. Kommitténlångsiktigt skabildningen att

föränd-genomgripandeocheventuella förslag påmed störrevänta mer
slutbetänkande.ringar till sitt

Utgångspunkterl 1

förslagreflexioner ochutgångspunkt för deKunskapslyftskommitténs
funktionshindermedmänniskordetta kapiteli är attpresenterassom

utbildningtill kvalitetsmässigochmöjlighetska ha lika rätt ensamma
för allövergripande målsättningstudiedeltagare. Enövrigasom

medstuderandeden utformas sådärförvuxenutbildning bör attattvara
ellersärskilt stödden månundervisningen. Ifunktionshinder kan delta i
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andra anpassningar krävs för underlätta deltagande på lika villkoratt ett
bör enlighet med och fmansieringsprincipen,insatsen, i ansvars- ses

fråga.utbildningspolitisksom en
Kunskapslyft och livslångtförsta delbetänkade förI sitt En strategi

diskuterade Kunskapslyftskommittén mål förlärande SOU 1996:27
tilldeltagande vuxenutbildning och livslångt lärande i relationivuxnas

kunskapslyftungdomsutbildning, livslångt lärande,fyra dimensioner;
utbildningsförutsättningamaKommittén ansågoch infrastruktur. att

skadessa områden för Sverigestärkas ochmåste inom attvart ett av
får reella möjligheterkunskapssamhälle där allautvecklas till attett

kunskapsutvecklingen.delta i
ochutbildning grund- gymnasie-Ungdomsutbildningen består iav

anslut-genomförs omedelbarhögskoleutbildning iskolan och den som
grunden till detungdomsutbildningen läggsgymnasieskolan.till Ining

lärandet.livslånga
informelltutbildning ochinnefattar både formellLivslångt lärande

sammanhang, såväl i vardagenolikalärande och kan i mångaäga rum
arbetet.isom

utbildningsmöjlighe-förstärktakunskapslyft avsåg kommitténMed
sidan utvecklingen iriskerar hamna vidför attter sam-avvuxna som

betänkandet fast "det finnsslog ihället. Kommittén att grupper som
därförfrån arbetsmarknadenoch slåsmarginaliserasriskerar attutatt

lä-för delta i det livslångakrävshar de förutsättningarde inte attsom
förstärkas ochvuxenutbildningen måsteför demrandet. Det ettär som

till".kunskapslyft komma
utbildningför individen väljaförutsättningarInfrastrukturen attger

förgrundvillkorenfå studerande. Tillutbildningsanordnarnaoch att
vägledning,information ochoch lärande hörutbildningsaktiviteteter

kurskostnaderför finansieringoch utvecklingforskning samt system av
uppgifteroch kommunernasstuderandes livsuppehälle.och de I statens

god infrastruktur.bedömningenligt kommitténsingår garanteraatt en
utbildningsutbudbl.a. tillgång till brettinfrastrukturen hörTill ett av

god kvalitet.
lärandetkunskapslyft och det livslångafastslogKommittén att om

be-individuellavuxenutbildningenska bli realitet måste motsvaraen
individuellaförutsättningar.efterhov och anpassas

funktionshinderLivslångtlärande och

syssel-räknat lägrefunktionshinder harMänniskor med ensom grupp
och däri-befolkningen i övrigtoch utbildningsnivåsättnings- utgörän

nå arbetslösaför vuxenutbildningen. Förviktig målgrupp attgenom en
tillgängligbetydelse utbildningenkortutbildade detoch ärär stor attav

del arbetetfunktionshinder. särskilt angelägen iför människor med En
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utbild-därförvuxenutbildningen börreformeramed göraattatt vara
för alla.tillgängligningen

delbetänkandeför dettaiakttagelser gjorts inom stär-De ramensom
och förbättra in-byggauppfattning viktenkommitténsker utattavom

standardregler förvuxenutbildningsområdet. I FN:sfrastrukturen på att
ochdelaktighet jäm-funktionsnedsättningmänniskor medtillförsälcra

målsätt-övergripandebakom,ställt siglikhet, Sverige att enangessom
ordinarieför deden skerutbildningen börför inomning att ramenvara

följaarbete medhuvudsakligaKommitténsutbildningsvägarna. att
bör refor-vuxenutbildningenhurlämna förslag påKunskapslyftet och

ochlärande i mångtlivslångt gårstånd ökattillför ettattmeras
bättre in-utvecklandetoch stimuleraunderlättapåmycket ut att av en

nå flervuxenutbildningeninfrastruktur kanMed bättrefrastruktur. en
idag. påvad den Kravetfunktionshindermänniskor med gör attän

minskar medutbildningarsärskildasärskilt stöd ocherbjudakunna en
människorförmöjligheter skapasdvs.infrastruktur,förbättrad attom

på den nivåutbildningenstudiegång, börjagenomtänktfölja manen
utbildnings-studier, väljaunder sinastabil ekonomihabefinner sig, en

förutsätt-behov ochutifrån individuellautbildningstaktanordnare och
ningar.

bättre in-kan undvikashinderdeVid sidan engenomsomav
individuelltalltid finnas behovdetfrastruktur kommer ettatt merav

eller hjälpme-läromedelanpassadeexempelvisformstöd ianpassat av
del.

iakttagelser förGemensamma17.2

ochVuxenutbildningkommunal
folkhögskolan

innebäriakttagit bristerkommitténområden därde attPå flera somav
funk-människor medellerförsämraspå undervisningenkvalitén att en

kommunalfråndelvishelt eller vuxenut-tionsnedsättning utestängs --
orsakerfinns detfolkhögskolan,respektive ärbildning gemen-som

hjälp-läromedel,framföralltutvecklingsområden ärDessasamma.
Vid sidankompetens.specialpedagogisktill tolkar ochmedel, tillgång

förhållandenfinnsområdenför, dessa ärinomäven somramenmenav,
behandlas förochutbildningsformrespektivespecifika för sommer

sig.



1999:39SOUReflexioner och förslag till fortsatt arbete404

Läromedel17.2.1

tillgodogöra sigfunktionshinder ska kunnamedstuderande ut-För att
undersökningarkrävas. deanpassade läromedel Ibildningen kan som
vuxenutbildning ochkommunalinomKunskapslyftskommittén gjort

eller läs- ochmed synskadadet främstfolkhögskolan är personer
läromedel.anpassadehaft behovskrivsvårigheter/dyslexi har avsom

bandeller inlästa påform talböckerläromedel idåhandlarDet avom
punktskrift.tilllitteratursynskadades falli översattävensamt

kon-gjort kanKunskapslyftskommitténiakttagelserUtifrån de som
har påfolkhögskolan inteochkomvuxenhetemaävenstateras att om

ändå vanligtdetstuderande med litteratur,deförse är attsitt attansvar
beställsanpassad litteraturgällerdetdetta Närde på sigtar somansvar.

Läromedelläromedlet.leveranstid påmed långproblemdet uppståkan
genomförts, kan in-utbildningenefter delarförstlevereras att avsom

problemuppkommersynskadadestudierna omintetgörs. Förnebära att
alltidpunktskrift. intetill Detalltid finns ärläroböcker intedå översatta

Vidalltför kostsamma.då dessamed nyöversättningar,möjligt är
utbildningsanordna-folkhögskolor ordnarkomvuxenheter ochmånga
skrivsvårigheter kanocheller läs-synskadastuderande medså attren

ellerelevassistenterhar skolornaband. Iblandinlåst påfå litteratur
andrasysslar med detta,arbetsuppgiftersinamotsvarande inomsom

bib-samhället t.ex.itill andra instansersighar skolornagånger vänt
Även använder delar sinlärareinlästa.fåförlioteket texteratt av ar-

bilddettaband.läroböcker på Sammantagetläsa inbetstid åt att enger
band, ofta frånpålitteraturskolor läses invid mångadetatt sammaav

hante-och kvalitetsmässigtineffektivinnebär sämreläroböcker. Det en
centralt.läromedel sköttesinläsningring än avom

funktionshinder inommedfor studerandeläromedelkringFrågor
Utred-behandlatsutförligtutbildningsväsendet harolika delar avav
gällerFUNKIS. Vadskolanelever ifunktionshindradeningen om

FUNKISkonstaterarfunktionshinder,medläromedel för attvuxna

funk-för medtill läromedelstatligt stödbilden över vuxna
vadkomplexavseeenden äntionshinder i vissa änär mer

stöd.delar saknasungdomsskolan.och Igäller barn- stora
1998:66SOU

vuxenstuderande med funktions-läromedel förtillstöd utgårDet som
utbild-beroende pådelsberoende på diagnos,delsolikahinder utser

studiecirkeldövblinda deltar iochsynskadadeningsfomi. För som
Stödet gäller intestudiematerial.för anpassningmedelfinns statliga av

folkhögskolaStuderande vidfunktionshindrade.för andra grupper av
tilläggsbi-använder detskolanläromedelanpassadefåkan attgenom

läromedel. På hög-anpassadeför inköpdistribuerardrag Sisus avsom
förpunktskriftsbiblioteketTal- ochharuniversitet attskolor och ansvar
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högskolestuderandetilloch låna studielitteraturproducera ärut som
finns däremot interörelsehindrade eller dyslektiker.synskadade, Det

funktionshinder detläromedelsstöd för studerande med isärskiltnågot
vuxenutbildning,kommunaloffentliga skolväsendet för Särvux,vuxna

studerande med funk-skolor för vuxna. Omsfi Statenssamt somman
vuxenutbildningstudier kommunalsig itionshinder har tagit igenom

få be-alltså betydligt lättarehögskolebehörighet, detoch uppnått är att
högskoleutbildningen.tillfredsställtanpassade läromedel ihovet av

bredföreslår FUNKISslutbetänkande SOU 1998:66 över-sittI en
läromedel, studiematerialvad gällerhelastatens engagemangsyn av

dennamed funktionshinder. Iför människorstudielitteratur över-och
studerande medförförskolan behovenför barn iska behoven samtsyn

eftergymnasialvuxenutbildning,formerfunktionshinder i olika ut-av
Utredningenhögskola, särskilt beaktas.ochuniversitetbildning samt

frågorställningstaganden iKunskapslyftskommitténspåpekar att om
börvuxenutbildningen,funktionshinder istuderande medläromedel för

tidigareharRegeringengrunden för dennadel översyn.utgöra en av
läro-fråganöverlämna1996-11-19 beslutatRegeringsbeslut att om

Kunskapslyfts-tillvuxenstuderandesynskadademedelskostnader för
kommittén.

1960:279Upphovsrättslagen SFSocksåföreslårFUNKIS att ses
för funktions-teknikläromedel ikunnabl.a. föröver att nyanpassa

förslag haranledning FUNKISproposition medhindrade. Någon av
lagts.inteännu

detuppfattningKunskapslyftskommittén UNKISdelar F att
vad gällerbredbehövs översyn statens engagemangaven
funktions-människor medstudiematerial färläromedel och

påreaktionavvaktar regeringensKommitténhinder.
fråganåterkommer behov tillvidochFUNKIS förslag om

medvuxenstuderandestudiematerialfärläromedel och syn-
vuxenstude-förstudiematerialläromedel ochskada, liksom

funktionsnedsättningar.rande med andra

efterfortsatta arbetekommitténsUtgångspunkten för är strävan atten
möjlig-anpassad litteraturdär behovetåstadkomma styrett system av

utbildningsform eller diagnos.stöd, och inteheten att

Hjälpmedell7.2.2

hjälpmedelsförsörjningförknippade medproblemflertalfinnsDet ett
Dels saknasvuxenutbildningen.funktionshindermed istuderandetill

andra huvudmänsochmellan landstingetsansvarsfördelningtydligen
till-studerande iblandfår denhjälpmedel, delsfinansieraför attansvar

alltförhjälpmedelgång till sent.
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studerande i behov hjälpmedelAtt får dem efter det utbild-ett attav
påbörjats beror, frånningen bortsett den tidsspillan oklara ansvarsför-

hållanden upphov till, ofta på den studerande och/eller skolanattger
dålig framförhållning uppmärksammar hjälpmedelsbehovet förgenom

kan också bero på den berörda hjälpmedelscentralenDet fun-sent. att
dåligt och därigenom har långa väntetider eller attgerar

hjälpmedelsproducenten har lång leveranstid. hinderDe uppstår isom
vuxenutbildningssammanhang grund dessa förhållandenpå bör,av en-
ligt Kunskapslyftskommitténs bedömning, till del kunna undvikasstor

bättre och framförhållning hos vuxenutbild-organisationgenom en
ningsanordnama och den studerande.

ansvarsfördelning finns för hjälpmedel mellan olika hu-Den som
Ädel-re-vudmän har arbetats fram inom för två reformer,storaramen

fonnen och Handikappreforrnen. Handikappreformen, denärsom se-
de innebar väsentliga skillnader vad gällttvå, inga motnare av som

tidigare första hand förtydligande tidigare regle-sedan iutan ettvar av
b specialmoti-då införda 3 § nuvarande 3 § avsåg, enligtring. Den a

osäkerhet landstingets förveringen, undanröja varje attatt om ansvar
funktionshindradel. Kunskapslyftskommitténerbjuda hjälpmedel för

erbjudakonstatera osäkerhet landstingens förkan attatt ansvarom
hjälpmedel samband med vuxenutbildning detta kvarstår.i trots

består dels i svårigheter tolka går mel-Osäkerheten gränsenatt var
erbjuda funktions-lan vad med landstingets för attsom avses ansvar

livsföringen- dvs.hindrade hjälpmedel för underlätta den dagliga iatt
erbjuda sådana hjälpmedel fodras fördet här sammanhanget attsom

kunna skolan och dels de reglerden enskilde ska gå i säger attsom-
pedagogiska hjälpmedel ligger utanför landstingetssärskilda ansvar.

redovisats, exempel hur denna begrepps-Kommittén har, påsettsom
leder till studerande olika delar landet har olikaförvirring bl.a. iatt av

hjälpmedel för vuxenstudier från hemlandsting.möjligheter sitt Iatt
hård tolkningfall har det inneburit landstingen tillämpatvissa att en

det förekommer också landstingen finansierar hjälpmedelatt sommen
utanför finansieringsansvar.med sannolikhet ligger derasstor

Kunskapslyftskommittén den begreppsförvirring råderattanser som
hjälpmedel olycklig. för erbjuda stude-det gäller Ansvaretnär är att

funktionshinder hjälpmedel delas landsting och utbild-rande med av
för fram tydligare kriterier förningsanordnare. Ansvaret grän-att ta var

1 1992/932159specialmotiveringen till i proposition3 § HSLI attangesa
hjälpmedel får redan höra med hälso-tillhandahållandet anses sammanav nu

ha föroch sjukvården på så sjukvårdshuvudmännensätt ävenatt anses ansvar
har,uppgifter. osäkerhet härom skall undanröjasdessa För varjeatt genom

paragraf fastslagits landstinget skall erbjuda dem bosattadenna äratt somnya
funktionshind-habilitering, rehabilitering och hjälpmedel förlandstingetinom

rade.
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respektive huvudmans ligger, enligt kommitténsmellan ansvar me-sen
hos dessa aktörer.framföralltning,

föreslår och Kommun-Kommittén Landstingsförbundetatt
Folkbildningsrådet egenskap före-respektive iförbundet av

arbetar framutbildningsanordnarnaträdare för gemensamt
vuxenstuderandeför erbjudaför hurunderlag ansvaret att

hjälpmedel ska fördelas.

de flestagränsdragningsproblematik återfinns inomDenna vuxenut-
hjälpmedelsfrå-folkhögskoleområdet komplicerasbildningsformer. På

ochLandstingsförbundetmellanöverenskommelse från 1983gan av en
sjukförsäkringen tillfrånersättningarvissaSocialdepartementet om

Övertagandebland landstingensdärsjukvårdshuvudmännen annat av
utbildningssammanhang, ihjälpmedel iför tekniskakostnadsansvaret

funk-Studerande medfrån ingick.ersättningutbyte viss staten,mot en
dennaomfattades intefolkhögskolor och studiecirklartionshinder i av

överenskommelse.
liknande överenskom-radöverenskommelse har följtsDenna av en

Dagmaröverenskommelserna.för de s.k.melser, bl.a. inom ramen
kontinuerligt. Vid någraomförhandlasochregel ettårigaDessa är som

där särskiltöverenskommelser gjortsharsedantillfällen 1983 större
åta-landstingens allmännalyfts tillansvarsområdenreglerade över

dåstatsbidragsnivå. Sedan 1984,förhöjdgande i utbyte mot ovan-en
hjälpmedelsom-rad förhållanden pågälla, harbörjadestående avtal en

Ädelreformen Handikapprefor-ochbl.a. hargrunden,rådet ändrats i
påheltäckandelagstiftning ingetgällandegenomförts. Nu svargermen

erbjuda deltagare påhar förlandstingetvilketfrågan attansvarom
förundantagetHuruvida det s.k.hjälpmedel.kurserfolkhögskolans

hjälpmedelför pågiltigt ellerfolkhögskolan fortfarande ansvaretär om
vid någonallmännalandstingetsfolkhögskoleområdet lyfts in i ansvar

genomförts sedan 1983reformerde ärförhandlingar ellerde somav
oklart.

till varförskälKunskapslyftskommittén det ingetfinnsDet sersom
skahjälpmedelsansvar,gäller landstingetsfolkhögskoleområdet, vad

vuxenutbildningsformer.andraannorlundahanteras på sätt änett

föreslår lands-omfattningenKunskapslyftskommittén att av
funktionshinderdeltagare medför erbjudatingens attansvar

sambandoch ipå olika kurserfolkhögskolanshjälpmedel
ordningsärskildklargörs imed internatboende av rege-

uppnå till andraMålet parallellitetbörringen. attvara en
på hjälp-landstingetsmed avseendevuxenutbildningsformer

medelsansvar.
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l7.2.3 Specialpedagogisk kompetens

För människor med funktionshinder bästapå skaatt kunna tillgo-sätt
dogöra sig utbildning bör den utbildande personalen ha kunskap deom
förutsättningar olika funktionshinder i utbildningssituationen. Isom ger
enlighet med standardreglerFN:s bör lärare utbildas fortlöpande ispe-
cialpedagogiska frågor. gäller förDetsamma personal t.ex.annan -
skolledare och kuratorer i sitt arbete engagerad i planering ochärsom-
genomförande service till studerande med funktionshinder.av

de undersökningarI Kunskapslyftskommittén har fram-gjortsom
kommer komvuxenhetema och folkhögskolorna ofta upplever deatt att
saknar den pedagogiska kompetens behövs för undervisa stude-attsom
rande funktionshinder.med Det tycks relativt ovanligt personalattvara
inom dessa utbildningsfonner får fortbildning för bättre kunnaatt an-

utbildningssituationen för studiedeltagare med funktionshinder.passa
Många de skolledare Kunskapslyftskommittén varit i kontaktav som
med de inte de kan vända försig upphandla kur-att vet vart attuppger

och fortbildning då behov uppstår. Kunskapslyftskommitténser annan
vill betona vikten personalen- lärare, skolledare, kuratoreratt etc.-av
inom vuxenutbildningen får del denna kompetensutveckling.typav av

skaSIH enligt instruktionen råd och stöd till kommunerna ispe-ge
cialpedagogiska frågor. Verksamheten dock huvudsaki inriktad påär
barn- och ungdomsskolan. vuxenutbildningenInom finns alltså ingen
motsvarande instans med nationellt for tillämpning och utveck-ansvar
ling pedagogik för funktionshindrade. kommunerI vissa t.ex.av
Stockholm finns kommunala med detta Sisusresursgrupper ansvar.
har initierat bildandet nätverk mellan folkhögskolor vänder sigav som
till funktionshindrade, i syfte sprida kompetens.attsamma grupper av

Kunskapslyftskommittén har undersökningari sina avsakna-noterat
den instans med nationellt för utveckling och tillämpningav en ansvar

specialpedagogik inom vuxenutbildningen. har fram-Det tydligtav
kommit Vuxenutbildningens personal behöver instans vändaatt atten
sig till för få specialpedagogiskt stöd och råd hur undervisningenatt om
kan till studerande med funktionshinder.anpassas

Stöd i specialpedagogiska frågor landstingens hörsel-ävenges av
vårdskonsultenter, olika kunskapscenter FUNKISresurscenter, m.m.
har till lämnatregeringen förslag samordning stöd tillstatensom en av
huvudmännen i barn- och ungdomsskolan specialpedagogiskai frågor
SOU 1998:66. Utredningen logisktdet denna samordningattanser av
stöd ska kunna gälla huvudmännen vuxenutbildningen,iäven men
hänvisar till Kunskapslyftskommittén vidare bedöma denna fråga.att
Kunskapslyftskommittén det pedagogiska stöd behövsattmenar som
inom de olika formerna vuxenutbildning kommunal vuxenutbild-av

arbetmarknadsutbildning,ning, folkbildning etc. självklartinte ryms
inom samordning för barn- och ungdomsskolan. Kunskapslyfts-en
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kommitténs bedömning beroendeblir hur eventuell samordning påav
barn- och ungdomssidan kommer att ut.se

Kunskapslyftskommittén avvaktar regeringens proposition
återkommermed anledning F UNKIS förslag. Kommitténav

frågantill specialpedagogiskt städ det blir aktuellt.om om

Tolkl7.2.4

förförutsättning bamdomsdöva, dövblinda, vuxendöva och vissaEn att
fårhörselskadade ska kunna delta i vuxenutbildningen de tillgångär att

till riksdagens ställningstagande till budgetpropo-tolk. Genom 1981 års
officiellsition fick teckenspråket läroplanen för specialskolanIstatus.

förstaspråkfastslogs teckenspråket för döva och skrivenär attatt
svenska andraspråk.är

finns huvudsak två problem förknippade med tolk ochiDet
vuxenutbildning: dels det mycket kostsamt och dels det råderäratt att
brist på tolkar.

lektion för-teckentolka innebär utbildningsanordnarenAtt atten
för förpersonalkostnader läraren också får finansiera kostnadenutom

teckentolkar. de kommunala vuxenutbildningsenhetertvå På Kun-som
skapslyftskommittén kontakt med det sällan har haftvarit i är man an-

till komvuxenheten/kommunen har möjlighetledning ställningatt ta om
ställtfinansiera tolkkostnadema. Vissa kommunföreträdare har dockatt

frågade till det skulle möjligt finansiera tolkkostnadensig attvaraom
förfogarde folkhögskolan och på hög-inom Inomöver.manresurser

begränsade utbildningshuvud-skolan finns centrala medelänom som
kan söka för täcka tolkkostnader.attmannen

Landstingens för finansiera och tillhandahålla tolktjänstattansvar
handikappreformen.för vardagstolkning reglerades samband medi

Bristen på tolkar har försvårat nyttjandet vardagstolkning. Ett stats-av
utvidgadebidrag har utgått till landstingen sedan 1994 för den
olikatolktjänsten och för utbyggnaden tolktjånsten. har påMan sättav

försökt stimulera fler utbildar till tolkar. Enligt Socialstyrelsensigatt
finns mycket goda förutsättningar för relativt snabb uppbyggnadnu en

tolktjänstverksamheten. Antalet nyutbildade tolkar kommer ökaattav
beräknas blipåtagligt från och med läsåret 1998/99 då tolkar100ca

färdiga med tolkutbildning. Ytterligare tolkar beräknas hasin 159 ge-
nomgått tolkutbildning under åren prop. 1998/99:1.1999-2001en

kommitténs förhoppning ökningen nyutbildadeDet är att av
förbättra möjligheterna till vuxenutbild-tolkar kommer att

åter-Kommitténning för de har behov tolk. attav avsersom
frågantill hur finansieringen tolk i sambandkomma om av

bär slutbetänkande.med vuxenutbildning ske i sitt
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ochvuxenutbildningKommunal Kun-17.3

skapslyftet

det finnskapitel 12 visarnationella statistiken seDen ett stort ut-att
Människor medfunktionshinder.människor medbildningsbehov bland

befolk-utbildningsnivålägrehar generelltfunktionshinder änsett en
Behovetutbildning.eftergymnasialfå hari övrigt; vuxenut-ningen av

flerapåpekatsfunktionshinder harmedmänniskorbildning för även av
dettaMycketoch HSO.bl.a. FMLSSRF,handikapporganisationer av

vuxenutbild-kommunaladenfyllas itorde kunnautbildningsbehov
tillgängligfinnsstatistikEnligt den ärKunskapslyftet.ochningen som

utbildningsform där flestdenvuxenutbildningenkommunaladenockså
funktions-Människor medfunktionshinder studerar.människor med

vuxenutbild-kommunaladenrepresenterade ivälhinder är gruppsom
genomförtKunskapslyftskommitténundersökningningen. Den som
människorochskrivsvårigheterochmed läs-människortyder på att

kommunalastuderar denofta iförslitningsskador relativt vuxenut-med
funktionshindertraditionellamed s.k.medanbildningen, personer -

medmänniskorrörelsehindersynskada,hörselskada, dövhet, samt-
funktionshinder, sällanbetingademedicinsktneurologiskt ochpsykiskt,

13.2.jfr.utbildningsform avsnittstuderar dennai
förut-såledesfungerarvuxenutbildningenkommunala ärdenAtt en

sig vi-funktionshinder kunnamänniskor medför många tasättning att
utbildningssystemet.dare i

ochPlanering organisation

ochfram-tillgänglig planeringutbildningenledviktigt i ärEtt göraatt
mottagandetoftautarbetade underlättarrutinerförhandförhållning. På

påpekasstandardreglerfunktionshinder. I FN:sstuderande medav
studerande medtilloch hjälplämpligt stödförrutinervikten att geav

behovden harinnebära sär-kanfunktionshinder. Det attt.ex. avsom
till skolan.anmäla dettaansökningsförfarandet kanvidskilt stöd redan

handlingsplan därkomvuxenhetenharnågra kommuner upprättatI en
studerande hurmed dendiskuterarpersonal inför kursstart ut-berörd

förrutinerFrånvarontillgänglig. attbildningen på bästa sätt görs av
behöverstöd defunktionshinder får detstuderande medsäkerställa att

vuxenutbildningkommunalundersökningtydlig i denhar varit somav
Kunskapslyftskommittén gjort.

kommunernarekommenderarKunskapslyftskommittén att
med funk-studerandemottagandetisina rutinerförbättra av

tiønshinder.
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Enligt läroplanen för de frivilliga skolforrnema Lpf 94 ska indivi-en
duell studieplan finnas för varje studerande. Kunskapslyftskommittén
har i tidigare delbetänkande SOU 1998:51 konstaterat varje stude-att
rande bör ha till individuell studieplan.rätt Den individuella studie-en
planen bör innehålla beskrivning individens mål med sina studieren av

dit. studerandeFörvägen med behovsamt särskilt stöd den indi-ärav
viduella studieplanen viktigt verktyg förett genomtänkt ochextra en
högkvalitativ utbildning.

Såsom redovisats i avsnitt 7.9 finns stadgat SFS 1994:394 att
skolpersonalen ska utarbeta åtgärdsprogram för elever i grundskolan

har behov särskilda stödåtgärder. Utredningen funktions-som av om
hindrade elever i skolan FUNKIS föreslår i sitt slutbetänkande SOU
1998:66 åtgärdsprogram ska finnas i alla skolformer för barnatt och
ungdom motsvarande fristående skolor. Någon motsvarighet tillsamt
åtgärdsprogrammen finns inte inom vuxenutbildningen. kan finnasDet
skäl den till studieplanöverväga vuxenstuderandeatt rätt harom som
idag ska kompletteras med rättighet kräva åtgärdsprogram. Dis-atten
kussionen kan särskilt befogad det gäller grundläggandenärvara

Åvuxenutbildning, rättighet för individen. andraär sidan börsom en en
omfattande och upprättad studieplan kunnanoggrant utgöra mot-en
svarighet till åtgärdsprogram.

Kunskapslyftskommittén avvaktar regeringens proposition
med anledning återkommerF UNKIS förslag, och tillav

det aktuellt.blirgan om

Det viktigt finnsdet personal på skolanär studerande medatt som
funktionshinder kan vända sig till för fä sina behov stödatt av upp-
märksammade och tillfredsställda. Rektor för den kommunala vuxenut-
bildningen bär det för utbildningen tillgänglig.yttersta ansvaret att görs

förAnsvaret tillgodose det löpande stödbehovet för studerande medatt
funktionshinder kan dock inte rektors huvuduppgift. Storavara
komvuxenheter där det finns kontinuerligt behov stödinsatser,ett av
bör kunna personal med särskilt föravsätta frågorpermanent ansvar
kring studerande med funktionshinder.

Stödinsatser

SkollagenI 1 kap 9 § stadgas utbildningen inom det offentligaatt
skolväsendet för ska likvärdig varhelst den anordnas i lan-vuxna vara
det. undersökningDen Kunskapslyftskommittén gjort densom av
kommunala vuxenutbildningen visar situationen för studerande medatt
funktionshinder skiljer sig olikai delar landet. Förklaringen tillav
detta ligger inte enbart i skillnaden i erfarenhet och mellanresurser

och små komvuxenheter, lika mycket komvuxenhetemasstora iutan
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Lands-med funktionshinder.studerandetill satsningar påinställning
och försäkringskassomasliksom CSN:shjälpmedelspolicytingens

mellan olikaocksåstudiefinansieringsfrågor skiljer sighantering av
funktionshinder harstuderande medFöljden blirlandet.delar attav

andra.itillfredsställda vissa kommunerifå stödbehov änlättare att
det skaorimligtdetKunskapslyftskommittén att vara av-anser

stude-huruvidastuderarbor ochdel landetvilkenhängigt manavav
tillfreds-stödåtgärderfår behovfunktionshinder sinarande med av

kommunaladelta i denmöjlighetberedsdärigenomställda och att
finnas.alltidtillgänglighet börgrundläggandevuxenutbildningen. En

komvuxenhetemaandelså hög äranmärkningsvärtDet attär avpassen
rörelsehindrade.otillgängliga förfysiskt

granskningargenomförauppdragregeringensSkolverket har att av
U97/4444/S;skolväsendetdet svenskakvalitet iutbildningens

svårigheterochmöjligheterundersöka vilkaskaSkolverketU99/l/S.
tillförslaglämnanationella målen,deuppfyllahar samtskolorna att

under detuppmärksammadessärskiltområdenförändringar. De tre som
förundervisningstyrfunktion,rollrektors1998första året somvar
ledoch skrivprocessenläs-särskilt stöd ettbehovelever i samt somav

granskathandförstadetta arbete iSkolverket har iundervisningen.i
kommunalagymnasieskolor. Denomfattningoch mindregrundskolor i

granskaSkolverketskaUnder 1999berörts.har intevuxenutbildningen
samlevnadsundervisningochmobbning,medarbeteskolornas sex-

droger.undervisningsamt om

införföreslår näst-regeringenKunskapslyftskommittén att
kvalitetsgransk-sinaår Skolverket ikommande attuppmana

frågan anpassninguppmärksammaskolanningar avomav
ifunktionshinderstuderande medförutbildningssituationen

anpassad utbildning ärochtillgängligEnvuxenutbildningen.
på kvalitet.mått utbildningensgradhögstai ett

vuxenutbildningen/Kun-kommunaladenden delgällerdetNär av
kanutbildningsanordnareläggs påkurserskapslyftet där externa

bedrivs iundervisningexempelproblem uppstå. Ettspeciella är när
tagitharrörelsehindrade. Få kommunerförlokaler anpassatssom

tillTillgänglighetenkurser.upphandlingenhandikappaspekter imed av
börutbildningssituationanpassadutbildningslokalerna samt envaraen

Kunskapslyftskurser.upphandlingenkommunaladendel iviktig av
för anpassningextrakostnaderför hurplanerabörKommunen även av

mellanfördelasskafunktionshindermedstuderandeförutbildning
utbildningsanordnaren.och den privatakommunen

arbete förföreslår kommunernasKunskapslyftskommittén att
stude-tillgänglig förKunskapslyftetutbildning inomgöraatt

tilldelningenipremierasfunktionshinder,rande med av
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statsbidrag för Kunskapslyftet. I sin kvalitetsbedömning av
kommunernas ansökningar för Kunskapslyftet, bör Skolver-
ket beakta tillgänglighet och handikappanpassning. Till-
gänglighet till utbildning och anpassning utbildningen börav
kunna bedömas inom de kvalitetsparametrar i Förord-som
ningen SFS 1998:276 statligt stöd till särskilda sats-om

på åtgärderningar "som behövs för bedömaattvuxna avser
förmågaolika utbildningsanordnares och lämplighet att ge-

nomföra åtgärderplanerad verksamhet" §7 5 p "somsamt
behövs för säkerställa utbildningens kvalitet" §7 7 p.att

Principema delaktighet och jämlikhet standardreglerFN:s ut-om som
går från, innebär människor med funktionshinder har till det stödatt rätt
de behöver inom det reguljära för utbildning på den plats därsystemet
de bor Utrikesdepartementet mil., 1995. Några intervjupersonernaav
i Kunskapslyftskommitténs undersökning har uttryckt tveksamheter
inför finansiera stödinsatser för studerande funktionshindermedatt

förinom den kommunala Vuxenutbildningens budget. Orsakenramen
till tveksamheten farhågor sådana satsningar skulle gåär över att ut

undervisningens kvalitet. finnsDet uppfattningaröver även attom an-
för utbilda människor med funktionshinder ligger på någonsvaret att
utbildningsanordnare den kommunala vuxenutbildningen.änannan

Med standardreglerFN:s utgångspunkt Kunskapslyfts-som menar
kommittén detta felaktigt på det kommunalaär sättatt ett att ansvaretse
för människor i behov särskilt stöd. behövs attitydföråndringDetav en
och kompetensförstärkning vad gäller kommunernas och den kommu-
nala skyldighetvuxenutbildningens erbjuda kommuninvånare medatt
funktionshinder vuxenutbildning hög kvalitet. sitt slutbetänkandeIav
föreslår Bemötandeutredningen SOU 1999:21 ska fåSisus iatt upp-
drag utarbeta och för nationellt kompetensutvecklings-att ettansvara

hur myndighetspersoner ska bemöta människor med funk-program om
tionshinder.

Myndighetskontakter

Få de komvuxenheter Kunskapslyftskommittén kontaktvarit iav som
med har utvecklat med andrasamarbete myndigheter. finnsDetett
uppgifter tyder på människor med funktionshinder tenderaratt attsom
falla mellan stolama myndigheter inte samarbetar påatt ettp.g.a. av
effektivt Från handikapprörelsen påpekas hur betydelsefullt detsätt. är

utbildningsanordnaren och andra myndigheter och har braatt ettorgan
samarbete.

Kunskapslyftskommittén önskar ökat samarbete och bättrese sam-
ordning mellan utbildningsanordnare och olika instanser har verk-som
samhet till utbildningsområdet. möjligtDet Kun-gränsar är attsom
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redo-samarbete utvecklas. Såsomtill sådantskapslyftet kan leda att ett
omfattande samarbeteKunskapslyftet föranlettkapitel harvisats i 5 ett
myndigheter ochstatligakommunala förvaltningar,mellan olika ut-

föranlettsamverkanexempel påolika slag.bildningsanordnare Ettav
därBorlänge,"Uppsvinget i Kun-Kunskapslyftet projektetärav
nämnder,kommunalaarbetsförmedlingen,skapslyftsorganisationen,

funk-för psykisktutbildningm.fl. samverkar iförsäkringskassan en
utvecklingsstörning.med lättoch människortionshindrade

råda mellantycksinkonsekvensAnmärkningsvärd denär som
komvuxenhetemaharkommunerlandet. någralokalkontor i I ettCSN:s

hante-håll finner CSN:spå andramedanmed CSN,samarbetebra man
finner detKunskapslyftskommitténlångsam.oförutsebar ochbådering

olikamellanså mycketskiljer sighanteringenotillfredsställande att
lokalkontor.

åter-slutbetänkandei sittKunskapslyftskommittén attavser
studerandeförstudiefinansieringfrågorna kringtillkomma

diskus-vidare till dentillsoch hänvisarfunktionshinder,med
avsnitt 7.2.förs ision som

finansieringmed frågor kringförknippatarbeteFörsäkringskassans är
försäkringskas-lokalapåpekar deReumatikerförbundetstudier. attav

bibehållenmedstudiedeltagandetill ersätt-inställningolikaharsoma
Även informa-viktigtgäller detFörsäkringskassanför är attning. att

personalen- fungeraroch till denstuderandetill debådetionen egna-
landet.gäller helaförutsättningar överså att samma

Särvux17.4

liten deldetdettaökar kraftigt. Trotsdeltagare i ärAntalet särvux aven
utbildningsfonn. Någonstuderar. Särvuxmålgruppen är en egensom

vuxenutbildning-grundläggandegäller förmotsvarande denrätt som
inteifrågasättaskanfinns inte. Detdeltaför i särvuxatt omvuxna

ska ha lag-motsvarandeutvecklingsstörningmänniskor medockså en
grundsärskolenivå.till studier påstiftad rätt

framfördes tankardelbetänkandeförstaKunskapslyftskommitténsI
däremot inteKommittén hargymnasial nivå.påtill studierrättighetpå

förgymnasial nivåpåtill utbildninguppfattninguttalat någon rättom
gymnasiesärni-motsvarandeutvecklingsstörningmänniskor med -

van.
inskrivetfinns redankap §Skollagen 12 12 attI

också harutbildning på kurs i rättpåbörjat särvux attden en0 som
fullfölja den
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undervisningen ska upphöra eleven saknar förutsättningar0 attom
tillgodogöra sig utbildningen eller inte tillfredsstäl-görannars
lande framsteg.

En fråga vilka för- och nackdelar finnsär med särvuxattannan som
utbildningsform.utgör Den utbildningsfonnen i sigen egen egna ger

inte några garantier för bättre omhändertagande i undervisningssitu-ett
ationen. kanDen däremot upphov till gränsdragningsproblem ochge
utanförskap från övrig vuxenutbildning.

återkommerKunskapslyftskommittén i sitt slutbetänkande till
frågan fortsättningsvissärvux även bär utgöraom en egen
utbildningsform frågantill alla tillrättsamt om vuxnas
grundläggande och gymnasial utbildning.

Som framgår kapiteli 14 erhåller deltagare isärvux i genomsnitt cirka
två undervisningstimmar vecka. Det kan givetvis accepterasper som
någon form förströelse eller liknande, det kan knappastav men accep-

meningsfyllda studier i syfte nå studiemål, exempelvisteras att ettsom
avslutade studier på grundsärskolenivå. riksdagenNär beslutade attom

bort för heltidsstudier för cirka åtta år sedan, så tordespärren inteta
avsikten ha de studerandevarit två timmars undervisningatt ge per
vecka.

I Förordning vuxenutbildning för utvecklingsstörda SFSom
1992:736 slås fast undervisningen ska bedrivas gmppunder-att som
visning och undervisningenskild endast får anordnas finnsdetatt om
särskilda skäl.

såvälAv pedagogiska sociala skäl det önskvärt i görli-är attsom
mån undvika enskild undervisning och istället deltagarna möj-gaste ge

lighet berika varandra utifrån sina olika erfarenheter. Så sker föratt
närvarande vanligtvis inte de olika kommunerna.i kanDet delvis för-
klaras praktiska problem små kommuneri och glesbygdskommunerav
få deltagare avstånd knappast skäl istora storamen av samma-

Ändåkommuner. antalet elever undervisningsgnipp lägre iär stor-per
städer och förortskommuner landeti i troligt deDet inteän ärstort. att
studerande optimala studiemöjligheter sådanai grupperingar.ges

För utbildningen ska kunna betraktas kvalitetsmässig krävs,att som
förutom själva undervisningen håller hög pedagogisk standard,att en

studiedeltagarna fler undervisningstimmar i veckan ochatt attges en-
skild undervisning bedrivs mindrei utsträckning vad idag oftaän som

fallet kommunerna.iär

Kunskapslyftskommittén med intresse fram denmotser
granskning Skolverketsärvux ska genomföra underav som

år återkommerinnevarande såoch behövs i sitt slut-om- -
betänkande med förslag.
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Folkhögskolan17.5

enligtarbetslösainvandrarefunktionshinder, är,medMänniskor samt
folkhögskolan,tillstatsbidragetfinns förvillkorde somgruppersom

Folkbild-uppgiftertill.vända sig Desärskilt skafolkhögskoloma som
hartyder påför 1998årsredovisningeni attningsrådet redovisar man

dock inteFolkhögskoloma hardessanåväl medlyckats att grupper.
Orsakernafunktionshinder.sökande med ärallamöjlighet ta emotatt

intebristfällig,tillgänglighetenfysiska attden ärframför allt att man
särskiltkurserbåde pådeltagareflerhar kapacitet emotatt ta som-
ochandra kurser-funktionshinder ochmed atttill deltagareriktar sig

ochanpassningkräverdeltagareför desaknas mestfinansiering som
undervisningssi-tolk ibehovsökande medharskolorstöd. För avsom

nekavarför tvingastill sö-skältolkarpåbristentuationen ettär man
utbildningen.tillträde tillkande

folk-finns påfunktionshindermedstuderandeandelenDen största
ansökakanFolkhögskolomaKunskapslyftskurser.högskolans omegna

undervisningförknippade medextrakostnaderförstatsbidragsärskilt av
invandrarbakgrund.meddeltagareochfunktionshindermeddeltagare

ansöktefolkhögskolornastuderandeandelenuppgickTillsammans som
underKunskapslyftsplatsernapåför till 32bidrag procentextraom

andelen 17funktionshindermeddeltagareFör1998.höstterminen var
folk-funktionshindermeddeltagaretill deLägger somprocent. man

stude-andelenför, stigerbidragsärskiltansökthögskoloma inte om
ytterligare.funktionshindermedrande

andel deltagarehögsårekryteralyckatsfolkhögskolanAtt passen
ochanseendehartecken påfunktionshinder ett gottmed attär ett man

utbildningsmöjlig-godafunktionshindermedmänniskorerbjudakan
kartläggningKunskapslyftskommitténsbl.a.styrksheter. Detta avav
exempel påflerafinnsdär det attvuxenutbildningenkommunaladen

rekommende-devuxenutbildningkommunalför attföreträdare uppger
folkhögskolan. Somtillfunktionshinder söka sigmedmänniskor attrat

erfarenhetharfolkhögskolan störreblandorsak har angetts attannat av
arbetssättfunktionshinder och görmedmänniskorutbilda ett somatt

särskilda behov.medstuderandetillhänsyndet lättare att ta
högremycketfunktionshindermed avsevärtandelen deltagare ärAtt

utbild-statsfinansieradeden övrigapåKunskapslyftsplatsernapå än
tillutbildningden sittdetinnebärfolkhögskolan ärningen inom att som

åtagandekommunalaför detinomnormalt liggerinnehåll somramen
finnsfunktionshinder. Detmeddeltagareandelendenlockar största

med funk-studerandeandelenuppgifterjämförbaraexakt överinga
motsvaranderespektivevuxenutbildning ut-kommunaltionshinder i

entydigtdockpekarfinnsuppgifterfolkhögskola. Debildning på som
ande-denharutbildningsform störstadenfolkhögskolanpå äratt som

utbildningsformerna.de tvåfunktionshindermedstuderandelen av
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faktum tredjedel de går på folkhögskolansDet att egnaen av som
Kunskapslyftskurser behov form stöd oftast ii någonär extraav av -
form förstärkta lärarinsatser och andelen ökar upphov tillattav ger-
frågan arbetsformer och roll samhället/utbild-folkhögskolans iom

följd detta. folkhögskolansförändras Attningssystemet atten avsom
vilken riktning eventuellroll förändras kanske naturligt. Iär en

eller främst frågaförändring sker och den önskvärd inteär är enom
till.folkbildningen själv bör ställninginom tamansom

folkhögskolan i allt utsträckningfinns tecken påDet störreatt ses
skaffamed funktionshinder vill sigför människor somsom resursen

Kunskapslyftskommitténvidareutbilda sig.gymnasiekompetens eller
finnstill på den kompetensbradet är taratt att somman varaanser

företrädareutveckling därvuxenutbildningen. Enolika delarinom av
vuxenutbildning ökad utsträckningkommunal iför myndigheter och

söka till folk-med funktionshinder sigmänniskorrekommenderar att
förspeciellt lämpadutbildningsformeneftersomhögskolan, anses

frågor.dock upphov till flerasärskilda behov,människor med ger
Är med funk-andelen deltagarealternativ saknasdet för att som

de kurser vänder sigfolkhögskolan Tillökar inomtionshinder som
finns, med undantag för vissamed funktionshinderdeltagaresärskilt till

dyslektiker,utvecklingsstörda och ingatillkurser riktar sigdeav som
Folk-kommunala vuxenutbildningen.denalternativ inommotsvarande

kannisch. Kun-ha hittat Däremothögskoloma kan här sägas en egen
dettaallmänna kurserna, ioch i viss mån deskapslyftsplatsema sam-

kommunalakomplement till denmanhang, utgörasägas ettsnarast
vuxenutbildningen.

väl medbedömning, lyckatshar, enligt kommitténsFolkhögskolan
Kunskapslyftskommitténmed funktionshinder.deltagarerekryteraatt

människor söker sig tilltillunderstryka anledningenvill dock attatt en
delta utbild-vill iförsta hand börfolkhögskolekurs i att envara man

traditionellt står förfolkhögskolanbygger på de värdenning somsom
övergripande handikappalternativ.och för det saknas andra Detinte att

ska delta inommed funktionshinderstuderandepolitiska målet är att
Utvecklingenbefolkningen.övrigaför utbildningar somramen samma

och folk-Flera kurserriktning.folkhögskolan går delvis iinom motsatt
funktionshinder harmedsärskilt till deltagarehögskolor riktar sigsom

Kunskapslyftskommitténunder den tiden. attstartats senaste mananser
standardregler bör efter hai enlighet med FN:s sträva att gemensamma

den undervisningifrågasättakurser. finns alltså skälDet att som gesom
utsträck-särskilda kurser inte iför folkhögskolomasinom störreramen

kursutbudet.för det ordinariekan ske inomning ramen
lämpligt meddet särskiltomständigheterfinns skäl ochDet görsom

målharde kurserspeciella kurser. Flera att stu-t.ex. somsom gesav
med hjälp assi-boendeska klaradiedeltagaren efter kursen ett eget av

stans.

1419-0609Vuxenutbildning
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resursfördelningssystem skapats Folkbildningsrådet harDet som av
kombination med de medel Sisus fördelar- med sannolikheti största-

betytt mycket för de enskilda folkhögskolomas möjligheter att anta
funktionshinder och bereda dem goda studievillkor.deltagare med Ge-

finns förnomgången kapitel de särskilda medel studerandei 10 somav
funktionshinder vuxenutbildningen medmed i visar 16att, procent av

folkhögskolan, det också bör finnasstatliga medel går tillsamtliga som
för erbjuda deltagare medekonomiskt handlingsutrymme attett stort

studerandes.funktionshinder utbildning likvärdig med övriär gaen som
få för finansierafolkhögskolorna kan bidrag insatserinteAtt att som

funktionshinder,utbilda alla sökande medskulle behövas för kunnaatt
sökande plats medfolkhögskolor tvingas nekafår till följd vissaatt
alla söker tillutbildningssystem därhänvisning till resursbrist. Ett som

genomförbart och heller inteockså kan inteutbildning ärantas spe-en
skulle ha nekaskontroversiellt. sökande, antagits,ciellt Att annarssom

däremot,grund funktionshindertill utbildning påtillträde ärettaven
bördiskriminerande. Målsättningenkommitténs mening,enligt attvara

detta ska få förekomma.inte
finansieraproblem finns medskulle flera deKortsiktigt attsomav

för-funktionshinder kunna lösas medstuderande medförinsatser en
Budgetåret översöktes Sisusstatliga medel Sisus. 1998stärkning viaav

förkronor. Därtill kommer kostnadermed miljonertilläggsbidrag 11ca
deras hemkommunerkunnat på grundde deltagare inte attantas avsom

del-betala folkhögskolomasansökan bistånd föravslagit deras attom
finns faktorertagaravgifter för boende och omvårdnadsinsatser. Det

funk-statliga medlen för deltagare medför de öronmärktatalar attsom
antaletöka. starkt skäl dettionshinder bör Ett sö-är att garanterar att

utbildningenfunktionshinder nekas tillträde till mins-kande med som
ensidig förstärkningfaktorer talarSamtidigt finns detkar. motsom en

till särskilda för deltagare medriktar insatserde medel statensomav
folkhögskoleområdet.funktionshinder på

medsärskilda medel riktas till deltagareförstärkning deEn av som
för den statligaska, enlighet med de regler gällerfunktionshinder i som

motsvarandeförsta hand finansierasbudgetprocessen, i genom en om-
bredare perspektivfördelning andra utbildningsresurser. Sett i närettav

eventuelladärför ställa frågandet gäller vuxenutbildning bör man var
det gäller förbättraökade statliga medel gör närmest nytta att

funktionshinder delta detför människor med iförutsättningarna att
lärandet.livslånga

statliga medlen för särskilt stödpunktinsats öka deAtt genom en
utveck-långsiktig lösning.folkhögskolan inte Deninom garanterar en

medtyder andelen studerandesker folkhögskolan påling inom attsom
förväntasökar vilket kostnaderna kan stiga ifunktionshinder gör att

framtiden.
förfogar deökning de medel Sisus löser inteEn över pro-av som

förhar med hitta finansiering deltagarav-blem deltagarevissa attsom
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gifter för boende och folkhögskoloromsorgsinsatser vissa tar ut.som
mellanGränsen vad deltagaravgifter och vad kan finansie-ärsom som

för tilläggsbidrag praktiken oklar.inom Sisus i något De-ärras ramen
lar folkhögskolorna kan för frånde kostnader söka bidrag sta-somav
ten/Sisus kan finansieras form deltagaravgifter finansieradeiäven av

deltagarens hemkommun. Flera skolor/resurscenter har ansträngdav en
byggnader ochekonomi följd investeringar i utrustningstoraavsom en

de deltagaravgifter Vidare harvilket avspeglar sig i måste ta ut.man
vid sidan kostnader för lärare ochpersonalkostnader, assisten-avman

koppling till folkhögskoleutbildningenalltid har direktinteter, ensom
enbart till den finansiella delenmåste finansieras. Ser man avmen som

vänder till de deltagare har detverksamheten vid skolor sigsom som
verksam-omfattande behovet stöd, står den folkbildandeallra mest av

ekonomiska Vidför mycket liten del den omsättningen.heten en av
andelen statsbidragen riktar sig till assi-skolor uppgårnågra av som

för deltagare med funktionshinderoch särskilt stödanpassningstans,
samlade statsbidrag.till skolornas80 procentrunt av

täcker deltagaravgifter, dvs. ikostnader folkhögskoloma viaDe som
boende stöd ochhuvudsak kostnader för service inomanpassat samt

rehabiliterings/aktivitetscentrets verksamhet, ligger normaltförramen
kommuninvånare deltar folkhögskolekurskommunerna. ipå Att en en

innebära minskade kostnaderna för kommunskulle fall kunnai vissa en
finansierar assistanskostnader kommunenoch medi Sisusatt som nor-

bakgrund den ansvarsuppdelning finnsmalt finansierar. Mot av som
det börlandsting och tveksamtmellan kommuner, ärstat statenom

lig-för finansiera kostnader normaltin och större attettta somansvar
kommunernasinom ansvar.ger

tolkningar detolika och ställningstaganden kom-Kommunernas av
innebär detmunala åtagandet, utifrån första hand Socialtjänstlagen, ii

styrande för sökande kan be-här sammanhanget det bliratt om ensom
sökande råkarredas tillträde till kurs i vilken kommun denavgörsen av

mantalsskriven.vara
deltagaravgifter ligger utanför detAnsökan bistånd för som pre-om

bistånd enligt Socialtjänstlagen. Social-ciseras individens tillrättsom
nämndens biståndsbeslut kan regel inte sak.i i Kommu-överprövas

för naturligtvis ha möjlighetsocialtjänsten måste attnerna som ansvarar
ställa kostnaden för bistånd/insats den bedömdavisstett mot nyttan av

kommunala be-biståndet. det här sammanhanget ställs dock dennaI
funktionshinder villslutanderätt principen människor medmot att som

delta vuxenutbildningen ska ha lika möjligheter och tilli rättsamma
utbildning alla andra.som

finns det gäller kommunernas bedömaskillnaderDe när sätt attsom
grunden utbildningspolitiskoch tillämpa Socialtjänstlagen i ingenär

fråga. har uppmärksammats alla samhällsorriråden.inomDen
för närvarande föremål förSocialtjänstlagen är översynen av

Utredningen, ska lämnaSocialtjänstutredningen dir. 1997:109. som
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bland tilltill den maj 1999, harsitt slutbetänkande regeringen 31 annat
respektiveoch nackdelar för den enskildeuppgift analysera för-att

mellangällertydlighet detkommunen avgränsningennärstörreav en
tillFörslag ska också lämnasskyldighetslagstiftningen.rättighets- och

förbättras och effektiviseras.socialtjänsten kanhur tillsynen över

åter-slutbetänkandeKunskapslyjtskømmittén i sittattavser
frågan särskildafinansieringenhurkomma till avom

funktionshinder bär ske.studerande medförinsatser

tillresurscenter/aktivitetscenter knutnafolkhögskolor harDe egnasom
folkhög-mycket särställning inommångt ochfolkhögskolan har i en

omfattandebyggthar med tidendessa skolorskolan. Vid upp enman
devad gäller undervisaoch kompetenserfarenhet vän-att grupper man

Även regelbundet undervisarfolkhögskolorvid deder till.sig som
kursutbu-för allmännafunktionshinder detmed inomdeltagare ramen

möjligt det gårbyggtsvärdefull kompetens Detdet har är attattupp.en
idag.vad Detbättredenna kompetens påpå görssätt änettta somvara

särskiltfolkhögskolor erbjudsexempel ske vissakan till ettattgenom
förnationelltfungeravad gälleruppdrag attresurscenterettatt som

sprida kunskap.utveckla och

åter-slutbetänkandeKunskapslyjtskommittén i sittattavser
frågan och den kompetenshur de erfarenheterkomma till om

funk-erbjuda medfolkhögskolanfinns inom att vuxnasom
på bästagod kvalitet tillvaratastionshinder utbildning aven

sätt.

assistanskostnaderSisus bidrag till

Ökningen bestå imed funktionshinder kanandelen deltagare sägasav
kursutbudet, dels ök-det allmänna itvå delar: dels ökning inomi enen

studerande med funktions-riktar särskilt tillning inom kurser sigsom
för det allmännadeltagarnahinder. Generellt kan inomsägas att ramen

for deflest till antalet och deltagarna inomkursutbudet är att ramen
folkhögskolornasställer krav påsärskilda kurserna de störstär som

bakom detoch särskilt stöd. Tankenförmåga erbjuda anpassningaratt
det skafinansieringssystem byggts folkhögskolaninom är attsom upp

stöd till stude-för enskilda folkhögskolor ochunderlätta serviceatt ge
kursutbudet. effektfunktionshinder det allmänna Enrande med inom

människorkurser vänder sig särskilt tillantalet deltagare iatt somav
omfattande funktionshinder ökar, möjligheten integreramed är att att

kursutbudet minskar.deltagare med funktionshinder i det allmänna
tilläggsbidragfolkhögskolans ansökningarväxande delEn av om -

bidrag för assistans-miljoner totalt miljoner 19987 40 rörca av ca -
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faller under personkretsen förkostnader för de deltagare inte insom
finansieravårdartjänstanslag. faktum Sisus bara kanSisus Det treatt ca

leder tillfolkhögskolomas ansökningar tilläggsbidragfjärdedelar omav
beho-deltagare behov inte alltidrörelsehindrade i assistansatt av

statsbidrag utgår i det härtillgodosett. Uppdelningen Sisus tvåvet av
från deras behov. Beslutfrån deltagarnas diagnos och inteavseendet

enligt Kunskapslyftskommitténs mening,bevilja assistans bör,attom
behovet.och utifrån orsaken tillfrån behovet assistans inteutgå av

stöd i förstaKunskapslyftskommittén behovet ettattanser av
Si-för de statsbidrag fördelasbör styrandehan avsomvara

myndighe-Kommittén följer den försöksverksamhet somsus.
två folkhögskolorsamordnad assistans vidbedriver medten

fråganåterkomma slutbetänkande.till i sittoch attavser
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Reservationer och särskilda yttranden

Reservation ledamoten Beatrice Ask mav

förslag handlar till eller förbättraMånga de lämnas rättaattsom omav
försöksverksamheten. Moderater-regler för den pågåendeinom ramen

andrauppfattning vad antalet platser har redovisats inas avser mm
delbetänkande. Emel-behöver i dettasammanhang och inte upprepas

utvecklingen,den långsiktigalertid finns några apsekter rörsom mer
anmäla avvikande mening.där har anledningjag att

basor-kommuner drar påKunskapslyftskommittén att neroroas av
och föreslårgrundläggande vuxenutbildningavseendeganisationen att

vidbli del underlagetgrundvux skall kunnasatsningar på ansö-en av
delbetänkandet före-Kunskapslyftet. förrastatsbidrag Ikan inomom

statsbidrag syfte.differentierade islog kommittén samma
framgent ha för grundläg-skallkommunernaJag ansvaretattanser

det förra delbetän-vilket jag framhöll redan igande vuxenutbildning,
undergrävsmedel för försöksverksamhetenstatligakandet. Om ges

uppgift.det redan derasbekostaskälen för kommunerna äratt som
friståendeuppgifter förordargäller Skolverkets jagdetNär ettatt

kanutvecklas. synpunkter kommittén lämnarutvärderingsinstitut De
ytterligareutveckling. Kombinationen tanken påsådanstödja aven

enligtvad finansiering vuxenutbildningenstatligt avser avengagemang
pedagogikaktivare Skolverk vad gällerönskemåloch etcettomovan

varförperspektiv leda till centralstyming, jaglängreriskerar i attett
Uppföljning och utvärdering i kombinationberörda förslag.ifrågasätter

centrala drivkraf-det demed utbildningens avkastning jagär som ser
utbildning föroch innehålletför utveckla formerna förterna att av

vuxna.
vilket korn-utbildningsområdetBehovet forskning på är stort,av

generellt skall kunnautbildningmittén konstaterar. forskningHur om
diskuterastillgodoökat och komma ävenavnämarnautrymmeges

tillsammansför lärarutbildningen.inom utredningen Dettaomramen
helhet under omprövning jagmed forskningspolitiken i sin görär attatt

modell.inte vill förorda bestämdnu en
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Särskilt yttrande, Yvonne Andersson kd

Utbyggnaden antalet platser i kunskapslyftsprojektet har skett iav
alltför snabb takt. Vi befarar konsekvenser formi bristandeatt av
kvalitet och effektivitet har uppstått. gäller tillDet exempel människors
möjligheter på kunna tillgodogöra utbildningen.sigatt ett tryggt sätt
Många har haftinte tillräcklig vetskap studieñnansieringen och iom

fall har de erhållitinte det stöd de berättigade förtillsämsta är attsom
förCSN:s medel månaden slut.varit Vi varje människa skaattanser

vid antagning utbildningsplats medveten de ekonomiskaav vara om
villkor gäller. Utbyggnaden studieplatser och möjlighet fåattsom av
studiefmansiering hör ihop och balansen måste i samband medprövas
resurstilldelning.

Vidare vi varje lågutbildad berättigad tillatt äranser som
"kunskapslyft" ska ha möjligheter deltaga veder-att oavsettsamma om
börande har arbete eller ej.

Kristdemokratema på grundläggandesättattanser samma som
vuxenutbildning rättighet för de inte har grundskolekompe-är en som

ska rättighet. förSamma villkor ska gälla kommu-Särvuxtens vara en
beträffande erbjudande platser.nerna av

Om inte våra synpunkter i det fortsatta arbetet gehörvinner viavser
återkomma med yrkanden slutbetänkandet.iatt
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Särskilt yttrande, Ulf Nilsson fp

delbetänkandeI 2 redovisas olika uppföljningar kunskapslyftet. Jagav
redovisningen på många klar bild situationenatt sättanser ger en av

under kunskapslyftets första år, utifrån tillgängliga fakta. Många all-
tankar inför framtiden förs fram också intressanta.männa Uti-ärsom

från regeringens direktiv jag betänkandet på mångaattanser ger svar
viktiga frågor. Därför har jag inte någon anledningsett att reservera
mig i samband med betänkandet.

tidsbegränsadeDen satsningen kunskapslyftet har dock i flera avse-
enden utformats på folkpartietvi i hade önskat. Visättett änannat an-

den snabba volymökningen försvårat seriös diskussion kva-attser om
liteten. Samtidigt bidragssystemetvi vissa ochatt gynnatanser grupper
missgynnat andra. dessutom i dag oklart vilkenDet hjälp människorär
egentligen fått komma in på arbetsmarknaden kunskapslyf-att genom
tet.

Inför slutbetänkandet vill redan deklarerajag jag eftersträvarattnu
långsiktigt hållbar organisation för vuxenutbildningen. Jag inteen anser
den tillfälliga kunskapslyftssatsningen självklar modell för huratt är en

morgondagens vuxenutbildning ska utformas. skapas,Ett måstesystem
där individ har och möjlighet skaffa gymnasiekompetens,rätt attvar

han/hon arbetslös eller inte.äroavsett om
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Kommittédirektiv

Dir. 1995:67

Ett nationellt kunskapslyft för vuxna

regeringssammanträdeBeslut vid den juni 19951

Sammanfattning uppdragetav

förhindraHuvudstrategin för bevara och utveckla vår Välfärd ochatt
tvåtredjedelssamhälle skall utvecklasuppkomsten Sverigeärett attav

där alla människor får reella möjligheterkunskapssamhälle, attettsom
roll för stimuleravidareutveckla Utbildning spelar centralsig. atten

den ekonomiska tillväxten.
tillkallas med uppdragparlamentariskt kommittéEn sammansatt att

mål för nationellt kunskapslyft föri första föreslå ettett steg vuxna som
för livslångt lärande. Kommittén skall därvid be-del strategii etten en

döma
samhällsstödda vuxenutbildningende allmänna målen för denom-

behöver revideras,
formerskall kompletteras för omfatta allahur dessa mål att av vuxen--

utbildning.

kontinu-Arbetet skall avspegla hela vuxenutbildningen och visa vilken
samhälle därerlig utbildning och fortbildning behöver i ettsom vuxna

kraven kunskap höjs. Kommittén skallpå
grundläggandebedöma vilka det behövs på och gymnasia-satsningar-

och former fortbildning och vidareutbild-utbildningar på andra av
ning,

och arbetslivetsdenna bedömning den enskildes, samhälletsgöra ur-
perspektiv.

Kommittén skall andra med beaktande den centrala frågani ett steg, av
för utbildningens finansiering,ansvaretom
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offentligt finansie-skall vila på dentill vilketställningta somansvar-
utbildningsinsat-arbetslivet för olikaoch påutbildningenrade typer av

ser,
kompetensut-individ bör för sinvilket varjeföreslå ta egenansvar-

veckling.

skall ocksåKommittén
vuxenutbildningförnuvarande formerutsträckningvilkenanalysera i-

tillfreds-vuxenutbildningensamhällsstöddadenorganisationenoch av
utbildning,återkommandeökande behovendeställer av

tilllederansvarsfördelningföreslåochrollerdefiniera ra-ensomen-
mångaoch till såsamhälletsanvändning atttionell Vuxnaresurserav

önskar,behöver ochutbildning dedendelkanmöjligt ta avsom
roll,arbetsmarknadpolitikenskommitténmedsamverkani om-om-

analy-1995:33ochdir. 1993:132avgränsningochinriktningfattning,
övrigadenocharbetsmarknadsutbildningenmellansamspeletsera

skolan,ochvuxenutbildningen
utbildningssystemetflexibiliteten iökapåtagligtmöjlighetenpröva att-

in-till successivmöjlighetarbetssättföreslå ettatt som gergenom
för arbeteavbrottutbildning,individualiseradtagning, m.m.mera

skall vidareKommittén
utbildningfåmöjlighetertillfredsställandehar attbedöma vuxnaom-

skallbl.a.kommitténvarvidåtgärder,föreslåochgymnasial nivåpå
utbildning i vissatillskall rättgaranterasöverväga gym-avvuxnaom

kärnämnen.nasieskolans

kommitténskallSlutligen
utvecklingenpedagogiskastimulera denkanåtgärderöverväga som-

vuxenutbildningen.samhällsstöddadeninom

förutsättningarNya

dagiutbildning änbefolkningens störrepåhög nivå ärpåKraven en
modernamed detihopnaturligtvishängertidigare.någonsin Det sam-

längreUtbildning intekomplexitet.föränderlighet och ärhällets
ungdomsåren. Detför alla islutför gångmänniskanågonting enensom

allalärandelivslångtpåomfattande satsningarbehövs ett gersom
växandesnabbtvidareutveckla sig. Enmöjlighetermänniskor reella att

omvärldenmedsamarbeteochökande kontakterinformationsmängd,
delvisställerarbetslivsamhällslivsåvälförändrade villkor ioch som

med hjälpalltkonkurrerarNäringslivetmänniskan.påkrav avmernya
blir deDärigenomproduktion.medproduktionssystem, änsnarare
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anställdas kunskapsnivå allt viktigare- frånvi går arbets- och kapi-ett
talintensivt till alltmer kunskapsintensivt arbetsliv.ett

Kunskap för uvecklat medborgarskapett

Det livslånga lärandet demokratifråga. Människor hamåsteär en mera
till i sin vardag så de tillsammans med andra kan formasägaatt attom

framtiden. individ bliFör stark vardagsmaktenatt erövra ärattsom nog
hög utbildningsnivå viktig. Med utbildning självförtroende,växeren

självtillit och identitet, och därmed ökar de reella möjligheterna att ut-
inflytande sin situation arbeteti och på fritiden. utveck-öva Denöver

ling de därvi åren makt har överförts från centralasett senaste myn-
digheter och organisationer till inidivider och lokala bär på möj-organ,
ligheter till ökat inflytande och for den enskilda människan.ansvar
Samtidigt finns risker de möjligheterna till del kommeratt stor attnya
utnyttjas välutbildad och etablerad elit.av en

Utbildning de viktigaste instrumenten för skapa rättvisa,är ett attav
jämlikhet och jämställdhet mellan enskilda människor och mellan olika

människor. de omfattandeUtan insatser undergjortsgrupper av som
årtionden skulle haft långtvi samhälle har.vi Förett segregerat änmer
många kvinnor med kort utbildning har vuxenstudier början tillvart ett

liv. invandrareFör många svenskundervisning ochutgörnytt annan
kompletterande utbildning förmedlande länk in i det svenskaen sam-
hälls- och arbetslivet. arbetslösa denFör samhällstöddautgör vuxenut-
bildningen viktig chans stärka möjligheter fot-sina påatt att nytten
fäste på arbetsmarknaden.

Utvecklingen samhälle med ökandein i infonnationsmängdett en
bär på rad möjligheter medför också problem. männi-Huren men nya
skor förhåller till all den information finnssig tillgå detiattsom mo-
derna samhället jämlikhetsfråga. människorNärär storaen grupper av
inte har tillgång till information och inte kompetens omforma infor-att
mation till kunskap uppstår klasskillnader, där dras mellangränsennya
dem kan och dem kan bearbetainte och i sin vardag införlivasom som
den information finns tillgänglig.som

Enligt Statskontorets uppskattning finns miljon människor inära en
åldern år formell20-54 i mening endast har folkskole- ellersom
grundskoleutbildning. råder forfarande skillnaderDet i utbild-stora
ningsnivå mellan och kvinnor, mellan olika företag och organisa-män
tioner och mellan befolkning olikai regioner i landet. lyckasOm vi inte

klyftornajämna riskerar vi hamna i tvåtredjedelssamhälle, därut att ett
tredjedel befolkningen på grund bristande utbildning hänvi-ären av av

sad till kortvariga lågavlönade arbeten eller långvarig arbetslöshet, ofta
med försämrat självförtroende och dålig självkänsla följd.som
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förutbildningmedviktigtsärskiltarbetslöshet dethögtider ärI av
människorsförfår stålärandetlivslånga mottoframtiden. Det som

arbetsmarknaden,påställningförbättra sinutbildningsträvan att genom
denperspektiven ividgaocharbetetdetinflytandeöka över per-egna
tillägnarmänniskornödvändigtutvecklingen. Det attsonliga är vuxna
granskakritisktsamtidigttill ochsigbådeförmåga attsig att anpassaen

samhället.uppstår iständigtförhållandende somnya

arbetslivetförKunskap

ochtillproduktionenocharbetslivetförmågagod nyaEn att anpassa
landexportberoendelitetföravgörandevillkorförändrade att ett somär

sysselsätt-ochvälfärdbibehållaochtillväxtenökaskall kunnaSverige
förmågaderasarbetsvilja attochkunskaper samtMänniskorsning. an-

förändringmedverka iaktivtochteknikutvecklaochvända avny
och där-konkurrensfördelamaframtidadekanarbetsorganisation ge
nivåer.allapåökad kompetenspåställer kravjobben. Detmed de nya
tillkom-OECDgenomförtssysselsättningsstudiedenEnligt avsom

påmed kravarbetstillfällenungefär tioårdet varje procent nyamer
medarbetstillfällenandellikamedankvalifikationer, storhögre en

arbetskraftentillTillskottetarbetsinnehåll försvinner. perso-enklare av
Åter-tilltvåendastår procent.varje treutbildningmed utgörnyner
ökaddärmedfårutbildningochkompetensutvecklingkommande en

arbetetlärande iochutbildningformellmellanSamspeletbetydelse.
utveckling.för sådangrundgodfritiden,påoch är en

tillledaskallkompetenshöjande insatserförförutsättning attEn
medhandhand igårdessaarbetslivetutveckling i är attverklig

kräverlärarande ochfrämjarförändringararbetsorganisatoriska nysom
framti-maktförskjutningönskvärd närhandlarDetkompetens. om en

inflytandeorganisation,plattarekännetecknasarbetsplatsdens merav
bredarelagarbete,utvecklatdär,arbetarför dem ettoch somansvar

påÄn alla arbetendelbarautförslängesåarbetsuppgifter avenosv.
kompe-möjliggörarbetsorganisationmedarbetsplatser ensomen

för-intearbetetgodadet ännuärVisionenarbetet.tensutveckling i om
verkligad.

den sigVisarpraktiserasorganisationenlärandedenDär vara
så-arbetsgivaren,och föranställdedenbåde förframgångsrikmycket

och kontinuer-naturligtsektor. Denprivatoffentlig i ettväl i gersom
ideltagarnaskiljer intedenochkompetensutvecklingförligt intresse

traditionellvidskerpå detproduktionenfrån sätt perso-somprocessen
do-finnsfrågordessakringkunskaperochErfarenheternalutbildning.

Arbetsmarknads-bedrivitsarbetebl.a. detkumenterade avsomgenom
öfonden.ArbetsmiljochArbetslivsfondenverket,
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hand arbetsgivarna.arbetslivet i första Detutbildning iFör ansvarar
peka på denkan bl.a.finns emellertid brister i rådande Man attsystem.

och funk-ofta begränsadintemutbildningen alltförnuvarande snävtär
godredan harden ofta demtionsinriktad samtidigt som ensom gynnar

utveckling fastnar idel utbildning ochfårutbildning. inteDe avsom
arbetslöshet.arbetsuppgifter eller riskerar Denkvalificerademindre

förstärkas det fram-därigenom iutbildningsnivån riskerarojämlika att
tida arbetslivet.

studierKunskap för vidare

där allagymnasieutbildning,treårigerbjudsAlla ungdomar na-nu en
studieförberedandekärnainnehållertionella gymnasieprogram en av

fram-lång tidhögskolan. Underbehörighet tillallmänämnen som ger
grund för möj-nödvändigvuxenutbildninggymnasial attöver utgör en

och högskolor.vid universitetstuderafleraliggöra för attvuxna
skallochmänniskans möjligheterenskilda ut-Den vararesurser

skallVuxenutbildningenvuxenutbildning.för allgångspunkten svara
villkor.de studerandesoch erbjudas påbehovmycket skildamot

yrkesverk-för förbättrabehöveransträngningarSärskilda göras att
utbildning.till högreutbildning inte minsttill allmöjlighetersammas

och organisa-kurserutbudetsammanhang viktigti dettaDet attär av
stimule-efterfrågan ochsådan denutbildningtionen är att motsvararav

därviddeltidsstudier börtillMöjligheternavidareutbildning.tillrar
yrkesverk-tid och såplacering iutbildningensliksombeaktas attrum

förtydliggöraocksåunderlättas. Detdeltagande sättär ett attsammas
utvecklandedet på olikavuxenutbildningenstuderandede i sätt äratt

utbildning.till högreolika stårochläsa vidare vägar öppnaattatt
inlåsningseffekteroönskadeundvikadet viktigtSamtidigt är att som

kanmedan denäringslivetilediga platser stårinnebär tommaatt som
mångfaldDärförutbildning. krävsvakanser befinner sig ifylla dessa

framtiden, utbildningocksåbehöver iflexibilitet. Vi har ochoch avnu,
utbildningtillgänglighet tillökadmedslag. önskvärtskiftande Det är en

avstånd och tid kanöverbryggasyftebefolkningen.för den I attvuxna
metoder.till andrakomplementdistansutbildning viktigtettvara

eftersatta ioch andrakortutbildadeAll erfarenhet visar äratt som
utbildning.vidare Enrekrytera tillutbildningsväsendet svårareär att

finnserfarenheterfokusera deför livslång lärande måstestrategi som
vilja in iskallför dessaförutsättningar krävsoch de att gruppersom

kompetensutveckling.utbildning och
utbild-ökad tillgänglighetmedunderstrykasbörDet ävenatt aven

betydande delindividenbefolkningen måsteför denning ta envuxna
kanutvecklingkunskapsutvecklingen. Ingenför denansvaret egnaav

15 19-0609Vuxenutbildning
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sig utbildning eller kompetensutveckling arbetetiäga rum vare genom
den enskildes arbetsvilja och insatser tid ochutan engagemang, av egen

uppoffringar för den enskilde.ekonomiskautan

Uppdraget

kunskapslyftMål för nationelltett

och halva be-Vuxenutbildningen har lång tradition i Sverige nästanen
fonn.folkningen deltar vuxenutbildning i någoni

vuxenutbildningen finnsmålen för den samhällstöddaallmännaDe
skolfonnema Lpf 94.läroplan för de frivilligapublicerade i 1994 års

samhällsstödd vuxenutbildning har dessaskilda anordnarnadeFör av
föroffentliga skolväsendetmål olika tyngdpunkt. detallmänna För

fördelningspolitiskt mål,enligt skollagen dessutomgäller ettvuxna
utbildning skall få möjlighetfrämst de fått minstnämligen attatt som

och politiska livet.arbetslivet och i det kulturellastärka sin ställning i
vuxenutbildningenutanför den samhällsstöddaden utbildningFör

samhället hittills formulerat någratill har intevänder sig vuxna,som
mål.

befintliga utredningarförsta utifrånskallKommittén stegettsom
mål för nationelltför föreslånuvarande utbildning ettvuxnam.m. av

för livslångt lärande.del i strategikunskapslyft för ettvuxna som en en
förde allmänna målen dendärvid bedöma delsKommittén skall om

dels hur dessavuxenutbildningen behöver revideras,samhällsstödda
omfatta alla former vuxenutbildning.förmål skall kompletteras att av

målen skall ha utgångspunkt i Sverigemed formulera sinArbetet attatt
utgångspunktkunskapssamhälle. viktigutvecklas Enskall annansom

tillväx-för stimulera den ekonomiskacentrala rollutbildningens attär
tvåtredjedelssamhälle.förhindra uppkomstenoch ettten av

vuxenutbildningen. Resultatet arbetetavspegla helaArbetet skall av
kontinuerlig utbildning och fortbild-fall vilkenskall och i såvisa om

samhälle där kraven på kunskap höjs.behöver ining ettsom vuxna
grundläggandedet behövs påskall bedöma vilka satsningarKommittén

ochandra former fortbildningoch gymnasiala utbildningar och på av
skall såväl den enskildesvidareutbildning. Bedömningen göras somur

och arbetslivets perspektiv.samhällets
näraliggande frågorutredningar har arbetat med inomflertalEtt
UtbildningsdepartementetsArbetsmarknadsdepartementets och

kort.utredningar avslutas inom Enansvarsområden. Ytterligare några
kommitténbilaga. sitt arbete skallförteckning bifogas direktiven Isom

analyser och statistikbearbetningarfrån statistik, kartläggningar,utgå
myndigheter, organisationertillgängliga från utredningar,finnssom
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m.fl. viktDet de resultatär inom området be-att presenteratsav som
döms i detta sammanhang.nya

Kommittén skall i sitt arbete beakta erfarenheter från andraäven
länder inom vuxenutbildningsområdet. Särskilt skall erfarenheter från
verksamheterna inom EU-program Sokrates och Leonardo dasom
Vinci Adapt beaktas i sammanhanget.samt

Frågor ansvarsfördelning och finansieringom

andra skall kommitténI ställning till vilken ansvarsfördel-taett steg
ning skall gälla mellan den offentligt finansierade utbildningen ochsom
arbetslivet för olika utbildningsinsatser. Härvid frågantyper ärav om

för utbildningens finansiering central. skallKommittén ocksåansvaret
förslå vilket individ förvarje bör sin kompetensutveck-taansvar egen
ling.

Mångfalden och flexibiliteten betraktas tradition positivaav som
och inslagomistliga i svensk vuxenutbildning. Olika slag vuxenut-av
bildning överlappar delvis varandra och olika huvudmän aktiva inomär
närliggande eller områden med olika syftennågot och medsamma men
skilda former finansiering. Vuxna efterfrågar utbildning ellerav som
kompetensutveckling har svårt överblicka utbildningsutbudet ochatt
kan därför få de skallsvårt vända sig för få tillgångavgöraatt vart att
till den utbildning de behöver.

Å sidan får gränsdragningandra mellan olika utbildningsformeren
och anordnare inte drivas så långt utbildningar med likartade målatt

erbjudas med väsentligt olika arbetsformer,inte kan exempelvis på di-
respektive medi lärarhandledning eller med olikastans grupp mer

arbetstakt. Arbetsfördelning och samverkan viktiga inslag,är om sam-
hällets skall kunna användas effektivt. Utvecklingenresurser av
kunskapscentra bygger samverkan ochpå gemensamtsom resurs-
utnyttjande mellan olika utbildningsformer bra exempel på detta.är ett

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

leder till rationell användning samhällets och till attsom en av resurser
så många möjligt kan del i den utbildning de behöver ochtasomvuxna
önskar.

skall,Kommittén i samverkan med kommittén arbetsmarknads-om
politikens omfattning,roll, inriktning och avgränsning dir. 1993:132
och 1995:33, analysera samspelet mellan arbetsmarknadsutbildning
och den övriga vuxenutbildningen och skolan. inbegriperDet också
kommunernas för ungdomar.ansvar
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Kommittén skall utifrån arbetsmarlmadspolitiskaäven övervägan-
den möjligheten påtagligt öka flexibiliteten utbildningssys-ipröva att

föreslå arbetssätt möjlighet till successivtemet att ettgenom som ger
intagning, individualiserad utbildning, etappavgångar möj-mera som
liggör avbrott för arbete, kombination utbildning och arbeteen av m.m.

del fördjupa följandetredje i sitt arbete skall kommittén sig påSom en
områden.

få utbildning på nivåmöjligheter gymnasialVuxnas att

frihet följer mål- och resultatstyrningen innebär på denDen som av
område, till skillnad från grundskolansgymnasiala Vuxenutbildningens

mycket påtaglig frihet dimensioneraoch gymnasieskolans, atten
utbildningsutbud. Alla kommuner anordnar inteutbildningsresurser och

efterfrågas,gymnasial den utsträckningVuxenutbildning på nivå i som
heller enlighet medoch alla kommuner åtar sig inte i systemetatt -

betala för sådan utbildning imed interkommunal ersättning en annan-
ökade klyftor mellan olika kommu-det lett tillkommun. Frågan är om

haft utbud och deltagande.och vilka effekter det påner
betydandeantal årarbesmarknadsskäl har underAv staten ett satsat
gymnasialmöjligheterna för till bl.a.för ökaattextra vuxnaresurser

markerat detta varitvuxenutbildning. har tydligtStaten extra sats-att
vuxenutbildning. Aktuell statis-kommunernas planeradeningar utöver

har dragitelevantalet komvux tyder på kommunernatik iöver att ner
till dagkurserreguljära utbildningen. påtaglig koncentrationpå den En

ochförsvårar fritidsstudierhar också skett under de åren. Dettasenaste
arbetsmarknadslä-innebära ökade krav studiestöd.kan därmed på När

den reguljäraförbättras kommunala neddragningar ikommerget
med extraordi-vuxenutbildningen längre kunna kompenserasinte att

statliganära resurser.
förutsätt-med varierandeKommittén skall bedöma sinaom vuxna

ikomvux.har tillfredsställande möjligheter få utbildningningar att
vuxenutbild-kommittén möjligheterna fåDärvid skall överväga attom

den enskildes, delsning på gymnasial nivå tillräckliga delsär ur ur
synvinkel. fallet skall kommittén föreslå åt-arbetslivets Om det inte är

gärder för förbättra förhållandena. Kommittén skall bl.a. övervägaatt
skall till utbildning gymnasieskolansi vissarättgaranterasom vuxna av

utifrånkärnämnen. kommittén finner det tidigareOm motiverat
beträffandebedömningar, kan den föreslå vissa förändringar rät-även

till grundläggande vuxenutbildning.ten
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Pedagogisk utveckling

offentligaFör det skolväsendet för innebär det styrsystemetvuxna nya
mål och riktlinjer följer och utvärderar, medanatt staten samtanger upp

driftansvaret ligger på skolhuvudmännen. förutsättningarDe nya som
förändringarna samhället arbetsliveti och innebär, ställer krav pånya
vuxenutbildningen, desspå elever, lärare och rektorer. Eleverna måste
aktivt leda och forma sitt lärande, skolan måste alltmer bistå medeget
handledningen och till eleverna deras arbete. Arbets-inspiration i eget

och utvecklas förmetoder, pedagogik organisation måste att motsvara
dagens krav.

skall åtgärder för stimulera den pedago-Kommittén överväga att
vuxenutbildningen.giska utvecklingen den samhällsstödda Ominom

kommittén konstaterar det finns hinder i föreskrifter eller styrsystematt
förslag lämp-för pedagogisk utveckling, skall kommittén lämna påen

liga förändringar.
faktum vuxenutbild-Kommittén skall särskilt hur detöverväga att

andel kvinnorrekryterar hög andel invandrare och högningen enen
kan tilltas vara.

Samråd

Arbetsmarknadsde-skall samråda med utredningarna inomKommittén
omfattning, inriktningarbetsmarknadspolitikens roll,partementet om

och invandrarpolitikenoch dir. och 1995:33avgränsning 1993:132
Utbildningsdepartementetdir. 130 utredningarna inom1994: samt om

dir.1994:148, arbetet skolan dir.studiestödssystemet det inre iom
distansmetoder vuxenutbildningen dir.1995:19 och inomom

och låta1995:69 den särskilde utredaren med uppdrag planeraattsamt
genomföra statlig utvärdering folkbildningen dir. 1994:12.en av

Ramar för kommitténs arbete

den del gäller förslag till mål för nationellt kunskapslyft förI ettsom
och bedömning behovet utbildning för skall kom-vuxna av av vuxna

mittén redovisa sina överväganden den l 1996.senast mars
oktober läggaandra skall kommittén den 1996I 1ett steg senast

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

Uppdraget i sin helhet skall slutfört den 1 1997.senastvara mars
Kommittén skall beakta direktiv dir. 1994:23 tillregeringens

samtliga kommittér och särskilda utredare offentliga åtagan-prövaatt
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ochden. Kommittén skall följa regeringens direktiv tillkommittéräven
ochregionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50särskilda utredare om

124jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:
till kostnadsölcningar för eller kommu-Förslag får ledainte staten

skall finansierasmedför ökade utgifterEventuella förslag somnerna.
dockKommittén fårberörda områden.omprioriteringar inomgenom

medel anvisadefinansiering omfördelaförslag tillinte i sina av
området.verksamhet inomunkturskäl till ordinariekonj

med budget-oktober komma inskall före den 1995Kommittén 1 en
kostnader för utredningen.beräknandeplan över

Utbildningsdepartementet
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Bilaga

pågåendeTidigare och utredningsarbete

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

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

UtbildningsdepartementetDen tillkallade Samverkansgnippenav
U 1989:D har Samverkan mellan gymnasiesko-presenterat rapporten
lan och vuxenutbildningen Ds 1990:59. Utbildningsdepartementet
tillsatte därefter arbetsgrupp med uppgift1992 stimuleraatten
utvecklingen kunskapscentra. Arbetsgruppen har redovisat tvåav
delrapporter, Utveckling kunkapscentra delrapport 1991/92 ochIav
1992/93. slutrapport utarbetande.underEn är

Betänkandet Kunskapens krona SOU 1993:23 från Utredningen
effektivare vuxenutbildning behandlar beställarerollstatensom en som

vuxenutbildning och behoven grundläggande baskunskaper förav av
distansutbildningen metod för tillgodose dessasamt attvuxna som en

behov. Kompletterade databearbetning finns i Merrapportenm.m. om
kunskapens krona Ds 1993:42.

analys betänkandet socialDen gjorts i Ursprung och utbildningsom
snedrekrytering till högre studier SOU 1993:85 betydelseär storav
för fortsatt arbete med finna former för motverka den socialaett att att
snedrelcryteringen till högre utbildning.

Utbildningsepartementets diskussionsunderlag AgendaI 2000 -
Kunskap och kompetens för århundrade Ds uppställs1994:35nästa

mål bl.a. skall tillförsäkras till kunskapskomplette-rättattsom vuxna
ring i princip motsvarande gymnasieskolans varvidkärnämnen
svenska, engelska och matematik de viktigaste.nämns som

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt den målgrupp som
saknar utbildning kämämnenai svenska, engelska, matematik och
samhällskunskap Statskontoret, saknarPM 1995:3 Vuxna kom-som

kärnämneni vissa på gymnasienivå.petens

Utredningen kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning har lämnatom
sitt slutbetänkande Yrkeshögskolan SOU 1995:38.

På uppdrag Nordiska Ministerrådet har nordisk s.k. tänketankav en
vilka kvalifikationer framtiden kräver- också iövervägt ettsom euro-
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har februari 1995,peiskt perspektiv. slutrapport iEn presenterats
Livslångt lärande för alla.Guldtavloma i gräset-

Europeiskeurpeiska gemenskaperna 1994för deKommissionen
framtidsväg för Unionen.Vit-arbetsmarknads och socialpolitik en- -

Finansdepartementet.bok, Stockholm:
Tillväxt,gemenskaperna 1994for europeiskadeKommissionen

och in isysselsättning. Utrnaningamakonkurrenskraft och vägarna
Finansdepartementet.Vitbok, Stockholm:2000-talet.



BilagaSOU 1999:39 1 457

Kommittédirektiv

Dir. 1996:71

KunskapslyftskommitténtillTilläggsdirektiv
1995:09gU

den september 1996regeringssammanträde 12Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

vuxenutbildningssatsningensärskildafemårigabeslutadenyligenDen
arbete.Kunskapslyftskommitténsförförutsättningarinnebär nya

ochför slutsatsergrund sinauppdragfår iKommittén att som en-
vuxenutbild-följa den femårigavuxenutbildning-framtidaförslag om

ståndtillkommerverksamhetoch denningssatsningen ensomsom
följd satsningen.av

för utvärderingsamordningsansvarKommittén får vuxenut-ett av
februariden 28Kommittén skall ocksåbildningssatsningen. senast

denutvärderingarfriståendeförtill formerfram förslaglägga1997 av
vuxenutbildningssatsningen.särskilda

till regeringenårlig avrapporteringskallKommittén senastgöra en
reformeringsuccessivmöjliggöraförapril och 1999den 19981 att en

föreslåkommitténdärmed kansambandvuxenutbildningen. Iav
reglerförändringar m.m.av

förden 2000slutfört 1skallhelhetUppdraget i sin senast marsvara
förändringaröverväganden, deförtill grundkunna liggaatt somom

reforrne-leda tillskall kunnafemåriga satsningenför denbehövs att en
vuxenutbildning.rad

Bakgrund

med förslagekonomiska vårpropositionenredovisade i denRegeringen
ändrade anslagutgiftstak,politiken,ekonomiskariktlinjer för dentill

föreslåavsikt1995/961150 sinprop.1995/96,för budgetåret attm.m.
propositionenvuxenutbildningssatsning. Ivaraktigriksdagen störreen

anslagändradetill 2000,arbetslösheten årför halveraåtgärderVissa att
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för budgetåret 1995/96, finansiering prop. 1995/96:222m.m. presen-
terade regeringen sin på utformningen särskildnärmare syn av en
vuxenutbildningssatsning skall genomföras under fem medDen år start
den juli och omfatta1 1997 100 000 helårsplatser år.per

framgårAv propositionen avsnitt 6.3.1 bl.a. skallsatsningenatt
formerbidra till utveckla för utbildningsbehov iatt mötaattnya vuxnas

framtiden och därmed efter femårsperioden kunna avlösas ett nyttav
vuxenutbildningssystem.

Riksdagen har bifallit regeringens förslag vuxenutbildnings-om en
1995/96:FiUl5, rskr. 307.satsning bet.

delegation för denRegeringen har den 22 augusti 1996 inrättat en
vuxenutbildningssatsningen med uppgift förbereda och isärskilda att

fördel-leda den, lämna förslag tillinledningsskede regeringenett om
medlen till kommunerna och följa den verksamhet blirning som re-av

Kunskaps-Delegationen skall samverka medsultatet satsningen.av
lyftskommittén.

medel förbudgetpropositionen för år 1997 beräknar regeringenI
särskilda vuxenutbildningssatsningen. Regeringenden attsenareavser

under förut-kriterier för fördelning medlenmeddela föreskrifter om av
riksdagen anslår medel för satsningen.sättning att

inriktningVuxenutbildningssatsningens

för individen, arbetslivet ochVuxenutbildningen har central rollen
tillviktigt vuxenutbildningssatsningen kommersamhället. Det är att

förnyelse och omställ-hela landet. skall bidra tillstånd likvärdigt i Den
till utveckling vuxenutbildningen. Satsningenning i arbetslivet samt av

yrken ochbetydelsefull roll för kvinnor och ikan få särskilt mänen
konjunktur- och strukturförändringar,branscher drabbas t.ex.avsom

tilltillverkningsindustri. kan också bidrakontor, vård och Deninom att
arbetsmarknaden.snedfördelningen påbryta den könsmässiga

eller delvisförsta hand arbetslösa heltMålgruppen iär somvuxna
ocksågymnasiekompetens. skall satsningensaknar treårig Därutöver

vända till anställda helt eller delvis saknar denna kompetens.sig som
Övriga skall få delta i mån plats.vuxna av

huvudansvaret för delskall ha satsningen,Kommunerna storen av
för helårsplatser. nödvändigfolkhögskolorna 10 000 uppnåFör att

till lokala behov för klara denflexibilitet och anpassning och att stora
utbildningsanordnareuppgiften behöver kommunerna utnyttja även

utbildningsorganisation. tillutanför sin För anpassningegen
kommunen, arbets-arbetslivets behov krävs samverkan mellannäraen

flera andraförmedlingen, på arbetsmarknaden och intressen-parterna
ter.
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syftar till förnyelsevuxenutbildningssatsningenfemårigaDen av
aktörer.innehåll, arbetsformer ochorganisation,Vuxenutbildningens

praktisktutbildningsbehov skall iformerNya prövasmötaatt vuxnas
grund läg-Därmed kanoch konkret tillämpning.utvecklingsarbete i en
2000-talet.skall formas in påför det vuxenutbildningssystem somgas

arbete.KunskapslyftskommitténsförförutsättningarinnebärDetta nya

Uppdraget

vuxenutbildnings-särskildadenfölja utformningenKommittén skall av
stånd. Därigenomkommer tillverksamhetoch densatsningen som

grundligga tillkanskaffa erfarenhetersigkommittén kunnaskall som
refonneringoch förslagslutsatserför kommitténs vuxenut-avom en

vuxenutbildningssatsningen.särskildaavlöser denbildningen som
särskildadenförmed Delegationendärvid samverkaskallKommittén
skolverk,Folkbildningsrådet, Statensvuxenutbildningssatsningen,

Distansutbild-kommunförbundet,SvenskaArbetsmarknadsstyrelsen,
förskoloroch1995:07 Statensningskommittén U vuxna.

till regeringenoch 1999skall årligen 1998Kommittén avrapportera
och kom-reformeras,skall kunnavuxenutbildningen successivtför att
ochförändringar juste-delförslag tillmöjlighet lämnahar dåmittén att

ringar.
eftersomutvärdering,församordningansvarhaKommittén skall ett

delat mellanvuxenutbildningssatsningensärskilda ärför denansvaret
flera dem,initieraskommerUtvärdering t.ex.flera aktörer. att avav

för,folkhögskolomagäller den deldetFolkbildningsrådet när ansvarar
kommunernade delar satsningendet gällerskolverkStatens när somav

Arbetsmarknadsstyrelsenför ochförskoloroch Statens vuxna ansvarar
tillanslutningiarbetsmarknadsmyndighetemas insatsergällerdetnär

densjälva fördeltagande kommunerna attsatsningen. De ansvarar
för.deutvärderasverksamhet ansvararsom

planeras såutvärderingarolika intressentemasviktigt deDet är att
undviks.dubbelarbetebelysning ochallsidigde tillsammansatt enger

datainsam-exempelvis tidsplanering,gällersamplaneringBehovet av
innehållsmässigt,geografiskt ochområden,val vilkaling och somav

Kunskapslyftskommittén kan utnyttjaviktigtskall utvärderas. Det är att
arbete.resultaten i sitt

engagerade ikommerskilda aktörerså mångaEftersom att vara
ske.fristående utvärderingarbör fleragenomförandet satsningen,av

samhällsekonomiskadenavseende påskall medUtvärderingarna göras
utbildningenoch på kvaliteten ivuxenutbildningssatsningennyttan av

beaktaviktigtHärvid detutbildningsformema.olikaoch de är atti
denskall 28Kommitténochutfall för kvinnor senastsatsningens män.
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februari till lämna förslag angående dels utfonnning,1997 regeringen
dels utförare genomfö-de utvärderingar enligt kommittén börav som
ras.

för kommitténs arbeteRamar

fram förslagåliggande redan under hösten 1996 läggaKommitténs att
finansierade utbildningen,ansvarsfördelning mellan den offentligttill

mellan olikaoch till lämplig arbetsfördelningarbetslivet och individen
vuxenutbildning, det s.k. andraanordnare samhällsstödd stegetav

särskildaerfarenheterna dendirektiven, skjuts fram tillsenligt av
ställningstaganden.underlag förVuxenutbildningssatsningen gett nya

aprilårlig avrapportering den lKommittén skall göra senasten
kan kommittén läggasamband därmedoch den april 1999.1998 1 I

kommitténs iaktta-reglerfram förslag till de förändringar m.m. somav
anledning till.och slutsatser kangelser ge

slutfört den 2000.skall 1Uppdraget i sin helhet senast marsvara

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

1997:104Dir.

KunskapslyftskommitténtillTilläggsdirektiv
1995:09Qg

september 1997regeringssammanträde den 18vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

forsituationenutredaskall1995:09 stu-UKunskapslyftskommittén
vuxenutbildning. Dealla formerinomfunktionshindermedderande av

vuxenutbild-delfunktionshindradeförföreligger taatthinder avsom
analyseraskallKommitténanalyseras.ochkartläggasskallning om-

förmöjliggöraföranvisassamlade attdefattningen somresurserav
analy-skallKommitténVuxenutbildning.delta ifunktionshindrade att

studeramöjlighetfunktionshindrade attkanåtgärdervilka gesomsera
analy-Omvuxenstuderandes.med övrigalikvärdigapå villkor ärsom

så-förslag påkommittén lämnaåtgärder börbehovpåvisar ett avsen
ansvarsfördel-och analyserakartläggaskall ocksåKommitténdana.
vad gällerenskildedenlandsting och ut-kommun,mellanningen stat,
omvårdnad iochvuxenstuderandefunktionshindradeförbildning

den 1redovisasskallUppdraget senasttill utbildningen.anslutning
april 1999.

Bakgrund

nå-och kompetenskunskaper änstörrekraven påsamhälledagensI är
informa-arbetsorganisation,produktionsmetoderSåvälgonsin. som
med lågsnabbt. Personerförändraskunskapskravtionsflöden och

arbetsmarkna-förutsättningarfåriskerarutbildningsnivå sämreatt
kanutbildningrelevantoch fåstuderasamhällslivet. Attoch iden en

Mångalivssituation.människas helafunktionshindradförändra en
utbud tjänsterdesssamhälle medskulle i dagensfunktionshindrade av

arbetenpassandefinnakunnaoch informationteknik,bl.a. ITinom om
passande utbildning.de fick en
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Regeringen har olika åtgärder, Kunskapslyftet,t.ex. poängte-genom
vikten kunskapsnivån höjs för alla och det livslångarat läran-att attav

det blir realitet.en
Regeringen framhöll skrivelseni Utvecklingsplan för förskola, skola

och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet skr. 1996/97:112, att-
utbildningens kvalitet prioriterat område och åtgärder måsteär ett att
vidtagas för höja och säkra kvaliten. Vuxenstuderande funk-medatt
tionshinder har till utbildning likvärdig med den förrätt är öv-en som
riga studerande.

denna bakgrundMot det oroväckande vuxenstuderande medär att
funktionshinder i dag rad hinder försvårar eller i prakti-möter en som
ken omöjliggör studier. Problemen kan gälla skollokaler intet.ex. som

handikappanpassade eller brist på tolkar för döva. Läromedelskost-är
nadema för synskadad elev, inte har utbildningsbidrag, kan blien som
så höga för detkommunen i praktiken innebär hinder för elevenatt ett

bedriva studier. andra kan anpassade läromedelFör saknas.att grupper
finns också skillnader möjligheterna folkhög-Det i assistans vidatt

skolestudier beroende på vilket slags funktionshinder den studerande
har. funktionsfunktionshinderInvandrare med har ofta särskilda svå-
righeter och behöver därför stöd och studier.i sinaextra uppmuntran

Folkbildningsrådet beslöt 1994 genomföra kartläggningatt en av
studieförbundens och folkhögskolomas förinsatser och tillgänglighet
deltagare med funktionshinder kommuner.i Uppdraget lämnadessex
till för pedagogik vid GöteborgsInstitutionen universitet, har läm-som

två Rapport och för1995:09 1995:10 Institutionennat rapporter nr
pedagogik Göteborgs universitet. studie planeras under höstenEn ny
1997.

Kunskapslyftskommittén har lämnat delbetänkande strategiEnett
för kunskapslyft och livslångt lärande SOU 1996:27 vilket har
remissbehandlats. Flera pekar funktionshindradesremissinstanser på
svåra vuxenutbildningensituation inom det gäller studielokaler,när
läromedel och studietakt anpassade dem.inte tillärsom

Riksdagen har frågan finansieringen funk-ansett att om av vuxna
tionshindrades studier vid folkhögskola bör Kunskapslyfts-överses av
kommittén. Studerande vid folkhögskolor har svårt få ekonomiskatt

förhjälp åtgärder nödvändiga till följd deras funktionshinder,ärsom av
för bostadsanpassning och omvårdnadskostnader. Vidt.ex. översynen

bör, enligt riksdagen, kartläggning de olika stöd och bidraggörasen av
kan till studerande med funktionshinder folkhögskolorvidsom ges

bet. 1996/97:KrU9, rskr. 1996/972229.
Regeringen har nyligen förStatens institut handikappfrågor igett

skolan SIH i uppgift bl.a. analysera vilken kompetens lärareatt
behöver inom olika teckenspråksutbildningar och kartlägga behoven av
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denteckenspråksområdet. Uppdraget skall redovisastolkar inom senast
1 1998.mars

november utredning U 1995:14tillsatte i 1995Regeringen omen
Utredningen har ifunktionshindrade elever skolan FUNKIS.i upp-
omvårdnad anslutningför utbildning och idrag utreda hur ansvaretatt

skall fördelas mellanfunktionshindrade elevertill utbildning stat,av
verksamhetenskall finansieraoch landstingkommun samt vem som

denslutbetänkandeskall lämna sittUtredningendir. 1995:134. senast
förförlängt tidenhar beslut denna dagRegeringen inovember 1997.15

den 1998.arbete till 15utredningens mars
överlämnat frågannovember 1996beslut den 19har iRegeringen

tillvuxenstuderande Kun-för synskadadeläromedelskostnademaom
utredningsarbetet.vidarebeaktas i detskapslyftskommittén att

Tilläggsuppdraget

de hinderoch analyseraskall kartläggaKunskapslyftskommittén som
alla formervuxenstuderande inomfunktionshindradefinns för av

och analyserakartläggaKommittén skallvuxenutbildning. även om-
landstingochkommunsamladedefattningen stat, an-resurser somav

deltafunktionshinder istuderande medförmöjliggöraför attvisar att
kanåtgärdervilkaskall analyseraKommitténvuxenutbildning. som ge

villkorstudera påmöjligheterfunktionshindermedstuderande att som
därvidskallKommitténvuxenstuderandes.med övrigalikvärdigaär

detfunktionshinderstuderande med närvilka svårigheter möterbelysa
omvård-bostadsanpassning,extrakostnader förgäller finansieringen av

analysen påvisarfolkhögskola. Ompåunder utbildning ettnad m.m.
Inriktningensådana.lämna förslag påkommitténåtgärder börbehov av

använd-effektivareåstadkommaskallarbetekommitténspå att envara
funktionshindrade.fördag anvisasredan idening resurser somav

ansvarsfördelningenkartlägga och analyseraocksåKommittén skall
utbildningvad gällerden enskildelandsting ochkommun,mellan stat,

tillanslutningomvårdnad ivuxenstuderande ochfunktionshindradeför
skillnaderfinnsanalysera detskallKommitténutbildningen. även om

funktionshinder inommedstuderandekönsperspektiv förettur
vuxenutbildningen.

funk-från utredningendel slutsatsernaskallKommittén ta omav
genomförandet sittvidFUNKISskolantionshindrade elever i samt av

organisationer.myndigheter ochmed berördauppdrag samråda
kommu-för ellerkostnadsökningarleda tillFörslagen får inte staten

nerna.
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Uppdraget skall redovisas i samband med den delrapport kom-som
mittén skall lämna till regeringen den april1 1999.senast

Utbildningsdepartementet
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arbetsmarknads-Utbildning ochBilaga
variabler

efter skattinkomstpremierrelativaStandardiserade2.1Tabell B
privatutbildningar inommed olikasysselsatta1995 for1990 och

0offentlig sektorochpsektor

l 995l 990UtbildningSektor
100100Grundskola0

12106 1Grundskolap
112109gymnasiumStudieinriktat0
134125gymnasiumStudieinriktatp
109109gymnasiumYrkesinriktat0
122115Yrkesinriktat gymnasiump

teknisk/medutbildningeftergymnasialKorto
134121inriktningnaturvetenskaplig

teknisk/medeftergymnasial utbildningKortp
150133inriktningnaturvetenskaplig
130Övrig 126utbildningeftergymnasialkort
144Övrig 133eftergymnasial utbildningkortp

teknisk/naturvetenskapligeftergymnasialLängre0
149140utbildning

teknisk/naturvetenskapligeftergymnasialLängrep
185163utbildning
150Övrig 144utbildningeftergymnasiallängreo
169Övrig 150utbildningeftergymnasiallängrep
167163forskarutbildningTeknisk/naturvetenskapligo
195174forskarutbildningTeknisk/naturvetenskapligp
201Övrig 174forskarutbildningo
202Övrig 172forskarutbildningp

offentliganställda inomindividergmndskoleutbildade ärJämforelsegruppen ärAnm. som
Studiestödarbetslivserfarenhet.kön ochstandardiseradeförResultatenl00.sektor är

årsinkomst.och inkomsteningår inte avser
LångtidsutredningenBilaga till3näringsliv på vägSvenskt1999,Källa: NUTEK, rätt

1999.
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årTabell B 2.2 Förväntat antal i sysselsättning, utanför arbetskraften
och i arbetslöshet efter utbildningsbakgrund och kön, befolkningen

år,25-64 1995 1996och

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 27WEI 17
män
Sverige 32 30 34 32 35 34
genomsnitt OECD 29 28 32 32 34 34

34 34 35WEI
Utanför
arbetskraften
kvinnor

3 4Sverige 8 l l 5 7
10 10genomsnitt OECD 19 20 15 15

22 19 11WEI
män

3 4Sverige 4 7 3 5
4 4genomsnitt OECD 8 9 4 6

4 34WEI
Arbetslöshet
kvinnor

24 3 3 1Sverige 4
2 2 2 l 1genomsnitt OECD 2

11 1WEI
män

24 3 4 2Sverige 4
13 3 2 2 lgenomsnitt OECD

2 1 1WEI
står deltar World Education Indica-for de länder iWEIAnm. programmetsom

Chile, Filippinerna, Indien, Indonesien,Till dem hör Argentina, Brasilien,tors.
Ryssland, Thailand ochIsrael, Jordanien, Malaysia,Kina, Paraguay, Uruguay.

på utbildningsvariabel redovisat uppgif-Endast dessa länder har beroende6-7 av
underlag for denna tabell.ter som

Education Glance IndicatorsKällor: OECD, 1997, OECD 1997. Paris.at a -
Education Glance Indicators Paris.OECD, 1998, OECD 1998.at a -
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samhällsekono-statsñnansiell ochprivatekonomisk,Beräknad2.3Tabell B
1995kvinnor,ochhögskoleutbildning för mänavkastning förmisk

KvinnorMän
Samhälls-Statsñ-Privateko-Samhälls-Statsñ-Privateko-
ekonomisknansiellnomiskekonomisknansiellnomisk

131021111014Australien
91389914Belgien
887888Danmark

13928131120Frankrike
7496Sverige .... 117219714Kanada
1191210911USA

Paris.1998.IndicatorsOECDGlanceEducation1998,Källa: OECD, at a -
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Tabell B 2.4 Lärarlöner i gymnasieskolan, 1996

Gymnasieskola, allmän inriktning Gymnasieskola, yrkesinriktadLand
Begynnelselön/ efter årsLön 15 Begynnelselön/ årsLön efter 15
BNP capita erfarenhet/BPN capita erfarenhet/BPNBNPper per

capita capitaper per
Australien
NSW 0,9 1,7 1,8,Belgien 1,2 1,7 1,5,Danmark 1,2 1,7 1,1 1,3
Finland 1,1 1,5 0,8 1,1
Frankrike 1,1 1,4 1,1 1,4
Grekland 1,1 1,3 1,1 1,3
Irland 1,3 2,0 1,3 2,0
Italien 1,0 1,2 1 1,2
Korea 1,8 3,1 1,8 3,2
Nederländerna 1,2 2,1 1,2 1,8

ZeelandNya 0,8 1,4 .. ..Norge 0,8 0,9 0,7 0,9
Portugal 1,2 1,9 1,2 1,9
Schweiz 2,41,8 .. ..Spanien 1,9 2,2 1,8 2,2
Storbritannien 1 1,6 .. ..Sverige 1,0 1,2 0,9 1,2
Tjeckien 0,7 0,9 0,6 0,8
Turkiet 0,1 0,2 0,1 0,2
Tyskland 1,6 1,9 1,6 1,9
Ungern 0,6 0,9 0,6 0,9
USA 0,9 1,2 0,9 1,2
Österrike 1,1 1,3 1,0 1,3
Genomsnitt
OECD 1,1 1,6 1,1 1,5
WEI
Argentina 0,9 1,3
Brasilien 0,9 1,3 .. ..Chile 0,9 1,1 0,9 1,1
Filippinerna 2,12,1 .. ..Indonesien 1,2 1,6 1,2 1,6
Jordanien 2,0 3,2 2,0 3,2
Malaysia 1,6 2,6 1,6 2,6
Ryssland 0,2 0,3 0,2 0,3
Thailand 0,1 0,2 0,1 0,2
Uruguay 0,1 0,1 0,1 0,1
NSW South WalesNew

står de länder deltar TillWEI för i World Education lndicators.Anm. programmetsom
hör Argentina, Brasilien, Chile, Filippinerna, Indien, Indonesien, Israel, Jordanien,em

Malaysia, Ryssland, Thailand och Endast deKina, Paraguay, Uruguay. angivna 10
WEI-Iänderna har redovisat uppgifter underlag for denna tabell.som
Källa: EducationOECD, 1998, Glance OECD Indicators Paris.1998.at a -
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årsminstmedanställda treandelProcentuell2.5TabellB
1992-1994Sverige,OECD8 ochsektorsvis,högskoleutbildning,

SverigeOECD8SverigeOECD8Sektor -
2,52,85,3skogsbruk, jaktJordbruk,
13,43,316,7Gruvor
8,25,814,0Tillverkning
10,68,619,2El, vänne, vattengas,
6,02,28,2Bygg
7,33,911,2hotellHandel, restaurang,
7,54,6kommunikation 12,1Samfárdsel,
8,419,628,0uppdragFinans,
10,920,531,4utbildningVård, omsorg,
6,412,819,2Totalt

Kanada,Finland,Danmark, Japan,Australien,länder:följandestår förOECD8Anm.
Tyskland och USA.Storbritannien,

LångtidustredningentillBilaga 3vägnäringsliv påSvenskt rätt1999,NUTEK,Källa:
1999.
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under-Uppgifter från SCB:sBilaga
levnadsförhållandensökningar av

statistikoch denSkolverket, 1999aSkolverketsStatistiken i rapport
undersökningarfrånhärrör SCB:stabell 12.4iredovisas avsom

undersökningarULF-undersökningen. SCB:sIlevnadsförhållanden
besöksintervjuer. Depersonligapraktiseraslevnadsförhållandenav

vilkenpå fråganhar fåttULF-undersökningenintervjuade i omsvara
under detdeltagit iutbildningar dedearrangeradehuvudman som

vuxenutbildningkommunalredovisade kategorindenåret. Isenaste
påbygg-förskolaarrangerad Statensutbildningingår även vuxna,av

bakgrundutländskmedförutbildningsärskildnadsutbildning, vuxna
ochSkolverketsförgjortsbearbetningardeIsñ och särvux. som

mellantillurvalet begränsatsharKunskapslyftskommittén personer
urvalet 17 852bestårTotaltår.20-64 personer.av

sittfrågorpåfåttharULF-undersökningenI omsvarapersoner
följande olikatillföraskunnatsåoch har påhälsotillstånd sätt grupper

funktionshinder.av

sjukdom:långvarigbesvärSvåraA. av
dåminstsjukdom;besvärhar svårafråganpåJaHar svarat avmanom

ofta.ellerhela tidenoch då,

sjukdom:långvarigpå grundarbetsförmågagrad nedsatthögB. I av
grundpåarbetsförmåganedsattgrad harhögiHar att avsvarat man

sjukdom.långvarig

rörlighet:NedsattC.
kortarespringaskulle kunnafråganpåNejHar svarat enmanom

hade bråttom.sträcka manom

Rörelsehinder:C1.
heller kaninterörlighetnedsatt tahar samt attHar attsvarat manman

bussstiga påtakt och/ellerrasknågorlundapromenad ikortare enen
rörlighet.till nedsattunderkategoriobehindrat

rörelsehinder:SvårtC2.
hjälp-ellerhjälpbehöverrörlighetnedsatthar samtHar attsvarat man

underkategoriförflytta sigföretc.rollatorbockar,medel käppar, att
rörelsehinder.underkategorirörlighet ochtill nedsatt
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SvårigheterD. bära eller gripa:att
svårigheterHar bära kg,5 bärkasse, kortare sträckaatt t.ex. tungen en

och/eller har svårigheter gripa, vrida på eller lcranar.att t.ex. av

NedsattE. syn:
fråganHar Nej på svårighet kan läsa vanlig isvarat utan textom man

dagstidning med eller glasögon.utan

NedsattF. hörsel:
fråganHar Nej på svårighet kan höra vadsvarat utan sägsom man som

i samtal mellan flera med eller hörapparat.utanpersoner

Allergiker:G.
svåra besvär eksem, hösnuvaHar eller allergisk astma.av

G1 Hösnuva:
.

Underkategori till besvär eksemsvåra hösnuva eller allergisk astma.av

Svåra besvär ängslan eller ångest:H. av oro,
på frågan har svåra besvär ängslan, ellerHar Jasvarat om man av oro

ångest.
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