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Kunskapslyftet, Kunskapslyftskommittén,
Kunskapsbygget och det livslånga lärandet
Kunskapslyftskommittén startade sin verksamhet
1995. Kommitténs huvuduppgift har varit att ta
fram underlag för en nationell svensk vuxenutbildningspolitik. Vad ska staten göra för att åstadkomma
ett fortsatt – som det står i kommitténs direktiv –
kunskapslyft för vuxna som en del i en strategi för
ett livslångt lärande? Vid sidan om huvuduppdraget,
att föreslå en reformering av vuxenutbildningen, har
Kunskapslyftskommittén haft två specialuppdrag –
att utvärdera Kunskapslyftsprojektet och att utreda
situationen för studerande med funktionshinder.
Kommittén har tidigare publicerat åtta delbetänkanden.

Kunskapslyftsprojektet började den 1 juli 1997 och
är en femårig statlig satsning. Det vänder sig främst
till arbetslösa vuxna som saknar treårig gymnasial
utbildning, men även anställda och andra vuxna kan
delta i mån av plats. Över 100 000 heltidsplatser har
årligen funnits tillgängliga och ett särskilt utbildningsbidrag, UBS, har varit kopplat till projektet.
Kunskapsbygget är det sammanfattande namn
Kunskapslyftskommittén gett sina förslag till vuxenutbildningsreform som presenteras i denna rapport.
Det är kommitténs förhoppning att förslagen och
underlaget i kommitténs slutbetänkande ska öppna
för en bred diskussion om vuxenutbildningen på

VAD MENAR KUNSKAPSLYFTSKOMMITTÉN MED VUXENUTBILDNING?
Utbildning för vuxna är all den utbildning en människa genomgår efter den utbildning upp till och med
gymnasial nivå som barn/ungdomar genomgår i en
följd. Vuxenutbildning kan kompensera tidigare avbruten eller ej fullföljd ungdomsutbildning, komplettera
och bygga på tidigare utbildning eller utgöras av
utbildning inom ett helt nytt område.

Här ingår kommunal vuxenutbildning, inklusive särvux (vuxenutbildning för utvecklingsstörda) och sfi
(svenskundervisning för invandrare), SSV (statens
skolor för vuxna), folkbildning, arbetsmarknadsutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, kompletterande
skolor och högskola.
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2000-talet och att vi därmed kan ta några steg på
vägen mot ett effektivt och rättvist kunskapssamhälle i Sverige, ett kunskapssamhälle tillgängligt för
alla.
Kunskapslyftskommittén har valt att anlägga ett
helhetsperspektiv. Dels i så måtto att kommittén
inte bara ser på Sverige utan på Sverige som en del
i världen. Dels i så måtto att kommittén inte bara
diskuterar vuxenutbildningspolitik utan vuxenutbildningspolitik som en del i utbildningspolitiken
och den allmänna ekonomiska politiken – även om
kommittén självfallet ägnar speciell uppmärksamhet

åt sina kärnfrågor, det vill säga fortsättningen på
Kunskapslyftsprojektet och det särskilda utbildningsbidraget, UBS, efter 1 juli 2002.
Med det synsätt som Kunskapslyftskommittén har
– att vi befinner oss i början på utvecklingen av det
livslånga lärandet – är det naturligt att de förslag
som kommittén för fram å ena sidan har karaktären
av stegvis reformering. Å andra sidan är siktet
inställt på djupgående förändringar av utbildningssystemet och vuxenlärandet i syfte att dels påverka
samhällsutvecklingen dels anpassa dem till omvärlden.

Kunskapslyftskommitténs publikationer
SOU 1996:27 En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande.
SOU 1996:164 Livslångt lärande i arbetslivet – steg på vägen mot ett kunskapssamhälle.
SOU 1996:188 Vuxenutbildare ser på sig själva.
SOU 1997:120 Vuxenpedagogik i Sverige – Forskning, utbildning, utveckling – En kartläggning.
SOU 1997:158 Vuxenpedagogik i teori och praktik – Kunskapslyftet i fokus.
SOU 1998:51 Vuxenutbildning och livslångt lärande – Situationen inför och under första året med Kunskapslyftet.
SOU 1999:39 Vuxenutbildning för alla? – Andra året med Kunskapslyftet.
SOU 1999:141 Från Kunskapslyftet till en Strategi för Livslångt Lärande. Ett perspektiv på svensk vuxenutbildningspolitik.
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Översikt – åtta teman
Kunskapslyftskommitténs reformering av utbildningen för vuxna tar sin utgångspunkt i individen.
Individen ska få större rättigheter och möjligheter att
studera. Tema 1 handlar om vuxnas rättigheter till en
god grundutbildning upp till och med gymnasienivå –
rätt till studier i kommunal utbildning, rätt till hela det
gymnasiala utbudet, att få börja inom tre till sex
månader, att få stöd och vägledning.
Tema 2 handlar om studerande i behov av särskilt
stöd och studerande med funktionshinder. Kommittén
föreslår bl.a. att den studerande ges rätt till en fördjupad individuell studieplan och utökad stödundervisning; att vuxenutbildningen får tillgång till specialpedagogiskt stöd och att staten finansierar kostnaderna
för utbildningstolk till döva och hörselskadade.
Kommittén bedömer i Tema 3 att en nödvändig,
långsiktig nivå på den framtida vuxenutbildningen upp
till och med gymnasienivå efter år 2002 ligger på
135 000 helårsplatser i kommunal utbildning för
vuxna och på folkhögskolor. Förslaget förutsätter kraftfulla rekryteringsinsatser och ett förstärkt studiestöd
om de aktuella målgrupperna ska kunna nås i den
tänkta omfattningen.
Om inte finansieringen är ordnad är det många –
inte minst vuxenstuderande – som tvekar att ta steget
in i studier. Kommittén lägger i Tema 4 förslag på hur
det nya studiestödssystemet kan förbättras ytterligare.

Till individernas stöd ska det, som närmare beskrivs
i Tema 5, ute i kommunerna finnas tillgång till en bra
infrastruktur för livslångt lärande: uppsökande verksamhet – rekrytering; studie- och yrkesvägledning –
individuella och fördjupade studieplaner; validering;
samarbete mellan utbildningsanordnare och kommunala förvaltningar, med näringsliv och arbetsförmedling; flexibelt lärande – individuella studiegångar, ITbaserat lärande; utvärdering och kvalitetssäkring på
lokal nivå.
I Tema 6 stryker kommittén under vikten av samordning med ungdomsutbildning, arbetsmarknadsutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning, högskola,
arbetsliv, kulturliv och ekonomisk politik. Målstyrningen och dialogen med kommunerna måste
också utvecklas liksom den statliga myndighetsstrukturen så att den avspeglar det livslånga lärandet.
Kommittén hyser stora förhoppningar om att de förslag till satsningar på forskning, utveckling och kompetensutveckling som beskrivs i Tema 7 ska leda till att
individerna successivt får allt större möjligheter till ett
flexibelt, livslångt lärande.
Tema 8 diskuterar omvärlden. Globalisering, kunskapssamhälle och informationssamhälle – hur ser de
utbildningspolitiska utmaningar ut? De framtida
utbildningsbehoven?
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1.
Individen – rättigheter
och möjligheter
grundläggande utbildning,
gymnasial utbildning,
mångfald, vägledning,
validering

2. Studerande i behov av särskilt stöd
– studerande med funktionshinder
individuella studieplaner,
utökad stödundervisning,
specialpedagogiskt
stöd, tolkning
3. Tillgång till utbildning – kommunal vuxenutbildning och folkhögskola – Kunskapsbygget
utbildningsplatser, kommunal utbildning
för vuxna, folkbildning,
Kunskapsbygget
4. Studiestöd och andra former för
finansiering av uppehälle under studier
studiestöd, särskilt utbildningsbidrag, UBS,
åldersgränser, timersättning, internatbidrag,
utbildningsbidrag, förtidspension
5. Infrastruktur – en lokal tillgång
information, vägledning, individuella studieplaner, validering, kvalitetssäkring
av utbildningsanordnare, kompetensutveckling för vuxenutbildare,
flexibelt lärande, samarbete mellan utbildningsanordnare,
bibliotek, kommun, arbetsförmedling och näringsliv,
infrastruktur för IT-baserat lärande
6. Angränsande områden – mål och styrning
ungdomsutbildning, arbetsmarknadsutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning,
högskola, arbetsliv, kulturliv, informativa verksamheter, ekonomisk politik,
målstyrning, dialog, utvärdering, statliga organ och myndigheter

7. Forskning, utveckling och kompetensutveckling för vuxenutbildare
forskning om livslångt lärande, utveckling av webbaserat lärande,
kompetensutveckling för vuxenutbildare

8. Omvärld
globalisering, kunskapssamhälle, informationssamhälle,
utbildningspolitiska utmaningar, utbildningsbehov
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1.

Individen – rättigheter och möjligheter

Varje kommuninvånare har enligt skollagen rätt att
delta i grundläggande vuxenutbildning. Kunskapslyftskommittén föreslår att individens rättigheter till kommunal vuxenutbildning utökas.

grundläggande och högre nivå fortsätter.
■ en politik som uppmuntrar ett brett deltagande av
arbetskraften i utbildning och vidareutbildning kan
spela en betydande roll för ekonomisk tillväxt och
en bred välståndsutveckling.

Staten bör garantera individerna tillgång till
■ gymnasial kompetensnivå
■ en viss minimistandard vad gäller infrastruktur
för livslångt lärande i kommunerna.

Utbildning och kompetensutveckling leder till högre
löner och högre produktivitet. Tillgång till en välutbildad arbetskraft är en förutsättning för att företag ska
etablera sig i Sverige. Produktionen blir successivt mer
kapitalintensiv vilket leder till en ökad efterfrågan på
kvalificerad arbetskraft. Brist på välutbildad arbetskraft kan ge negativa biverkningar under lång tid.
De vuxnas tillgång till gymnasiala studier bör utformas som en garanti att – tillsammans med tidigare studier på gymnasial nivå – få läsa en utbildningsvolym
omfattande 2 000 gymnasiepoäng (motsvarande) med
godkända betyg. En sådan garanti ger möjlighet för
den som så önskar att fortsätta utbildning på högskolenivå eller med kvalificerad yrkesutbildning/påbyggnadsutbildning. Då tidigare studier i gymnasieskolan
omfattat högst ett år ska den vuxne ges möjlighet att
läsa in en hel gymnasial utbildning.

När gymnasiekompetens mer eller mindre blir ett
nödvändigt krav för att kunna vara delaktig i samhällsutvecklingen och för att kunna få arbete måste staten
ta ett ansvar för att alla medborgare får tillgång till
dylik utbildning. En god basutbildning är även en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och i ett samhälle med en god basutbildning blir de sociala konflikterna mindre.
Det är också Kunskapslyftskommitténs bedömning
att dylika investeringar är samhällsekonomiskt lönsamma. Kunskapslyftskommittén håller med de forskare som anser att:
■ det är viktigt att investeringarna i utbildning på både
8

Det är den studerandes önskemål och behov som
ska vara styrande. Möjligheten till studier på gymnasial
nivå bör därför omfatta samtliga nationella kurser –
alltså även alla kurser inom de olika yrkesområden
som finns på denna nivå. Om kommunen eller samverkansområdet inte kan erbjuda kursen, så har den
sökande rätt att välja att gå sin utbildning på annan ort
och hemkommunen skyldighet att betala anordnarkommunens kostnader (interkommunal ersättning).
Kommunernas skyldighet att erbjuda utbildning
avser utbildning på dag- och/eller kvällstid samt

utbildning i ett system av flexibelt lärande där exempelvis även distansutbildning och ett webbaserat
lärande kan ingå.
Om inte särskilda skäl finns, ska den garanterade
undervisningen kunna påbörjas inom tre till sex månader.
Kommunerna ska vidare ha skyldighet att erbjuda
alla studieintresserade rätt till kontinuerlig vägledning
och rätt till validering.

VALIDERING OCH VÄGLEDNING
Med formellt erkännande avser
Kunskapslyftskommittén en bedömning av den enskildes kunskap och kompetens utan krav på viss
genomgången utbildning eller särskild behörighet
som i ett
• utbildningsperspektiv formaliseras i betyg/omdömen/högskolepoäng. Detta är redan idag normalt
förekommande i kommunal utbildning för vuxna
men inte inom folkbildning och högskola.
• yrkesperspektiv formaliseras i certifikat eller liknande.
Exempel är körkort och branschcertifikat för elbehörighet, VVS-arbeten etc. Detta är endast möjligt för ett
fåtal arbetsuppgifter inom vissa branscher.

Med validering avser Kunskapslyftskommittén en värdering av reell kunskap och kompetens i form av
informell diagnostisering och/eller formellt erkännande.
Med informell diagnostisering menar
Kunskapslyftskommittén i ett
• utbildningsperspektiv inplacering i en kurs eller ett
ämne utifrån individens förkunskaper oavsett hur
de inhämtats. Detta förekommer redan idag normalt
i kommunal utbildning för vuxna och i folkbildningen men inte i högskolan.
• yrkesperspektiv att man på den enskilda arbetsplatsen låter reell kompetens styra den enskildes inplacering i arbete och arbetsuppgifter. Detta torde vara
det normala. Till vissa yrken/arbetsuppgifter finns
dock kopplingar till formella behörigheter.

Validering bör enligt Kunskapslyftskommitténs mening
vara en process där även vägledning ingår så att individen kan få råd och förslag till åtgärder, som individen
kan vidta för att uppnå sina mål med valideringen.
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Kommunerna har redan idag skyldighet att – tillsammans med de studerande som så önskar – upprätta en
individuell studieplan. Kunskapslyftskommittén
anser att kommunerna även ska ha skyldighet att
upprätta fördjupade studieplaner och att ge studerande i kommunal vuxenutbildning studiehandledning och stödundervisning (se vidare Tema 2).
För att garantera individerna valmöjligheter och
förstärka mångfalden i utbildningsutbudet föreslår
Kunskapslyftskommittén

Även när det gäller folkbildningen föreslår
Kunskapslyftskommittén att vägledning förs in som
ett krav i beskrivningen av statens syften med stödet
till folkbildningen.
En grupp som i dagsläget inte är garanterad
utbildning ens på grundläggande nivå är personer
med utvecklingsstörning. Kunskapslyftskommittén
föreslår att personer som är utvecklingsstörda garanteras utbildning
■

som övriga vuxna när det gäller grundläggande vuxenutbildning
■ i en omfattning av kurser på gymnasial nivå
som motsvarar de nationella eller specialutformade program som ungdomar med utvecklingsstörning kan studera i gymnasiesärskolan.

att regeringen beslutar om fortsatta förstärkta
statsbidrag till folkhögskolorna för studier upp
till och med gymnasial nivå, vilka ska kunna ge
grundläggande behörighet för studier på universitet och högskolor.
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Studerande i behov av särskilt stöd
– studerande med funktionshinder
Kunskapslyftskommittén har särskilt kartlagt situationen för studerande med funktionshinder inom
alla former av vuxenutbildning. Kommittén har
inriktat sitt arbete mot den grupp av studerande för
vilka en funktionsnedsättning ger handikappande
konsekvenser i samband med vuxenutbildning.
Problemställningen utgår inte från hur människor
med olika diagnoser/handikapp klarar sig i vuxenutbildningen utan från hur förutsättningarna för att på
olika sätt erhålla en utbildningssituation som är
anpassad efter den studerandes egna villkor ser ut.
Detta är en bredare ansats och täcker naturligtvis de

hinder som studerande med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, hörselskador, synskador, rörelsehinder,
utvecklingsstörning, reumatism, förslitningsskador,
olika sjukdomar etc. kan uppleva i samband med sitt
deltagande i vuxenutbildningen.
Kommittén har bl.a. konstaterat problem för studerande med funktionshinder att
■ få personligt stöd i form av stödundervisning,
assistans eller tolktjänster för döva
■ dels ta sig till utbildningslokalerna dels ta sig runt
inom skolan
■ Respektive utbildningsanordnare bör bära det över-

Utifrån sina direktiv och de handikapp- och utbildningspolitiska målsättningar som riksdagen beslutat
har Kunskapslyftskommittén fastställt följande
utgångspunkter för de förslag som förs fram.

gripande ansvaret för att den egna verksamheten
genomförs på ett sådant sätt att studerande med
funktionshinder ges goda förutsättningar att delta.
■ En funktionsnedsättning ska inte leda till högre
kostnader för den studerande jämfört med övriga
studerande.
■ Staten bör ta ett nationellt ansvar för att utbildningssystemet med tillhörande stödfunktioner organiseras
och regleras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för studerande med funktionshinder.

■ Människor med funktionshinder ska ha lika möjlig-

heter och samma rätt till en högkvalitativ utbildning
som övriga medborgare.
■ Det är den studerandes intresse och inte utbildningsform eller tillgång till särskilt stöd som ska
styra den studerandes val av utbildning.
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2.

■

dels få tillgång till eller anpassad litteratur dels
finansiera kostnaderna för litteraturen
■ dels få klarhet i vem som ansvarar för att erbjuda
hjälpmedel dels erhålla nödvändiga hjälpmedel
■ finansiera sitt uppehälle under studierna.

lägga det övergripande ansvaret för att den utbildning som en studerande med funktionshinder deltar
i utformas med hänsyn till dennes förutsättningar på
någon annan än utbildningsanordnaren. Samtidigt är
det inte rimligt att enbart ställa större och hårdare
krav på utbildningsanordnaren. Kommittén för därför fram ett flertal förslag på hur utbildningsanordnare kan ges stöd i sitt arbete med att erbjuda goda
studievillkor för vuxna med funktionshinder.

Förutom ovanstående exempel finns det brister som
mer har att göra med hur utbildningsanordnaren
möter den studerande och i vilken utsträckning
undervisningen och annan verksamhet anpassas till
individens särskilda behov. Det är viktigt att de som
verkar inom vuxenutbildningen har kunskap om
olika funktionsnedsättningar, vilka problem dessa
kan medföra i samband med utbildning, hur man
kan anpassa undervisningens genomförande till studerande med funktionshinder. Dessutom är det viktigt att anordnaren har kunskap om vilka rättigheter
den studerande har och vilka skyldigheter som
utbildningsanordnare och andra huvudmän har
gentemot den studerande.
Givet att människor med funktionshinder ska ha
lika möjligheter och samma rätt till en högkvalitativ
utbildning som övriga medborgare kan kommittén
konstatera att studerande med funktionshinder har
en allt för svag ställning gentemot utbildningsanordnaren och andra ansvariga huvudmän inom den
nuvarande vuxenutbildningen för att ”lika möjligheter” ska kunna sägas föreligga. En stor del av kommitténs förslag syftar därför till att på olika sätt stärka den studerandes ställning. Det är inte möjligt att

Förslag som syftar till
att stärka individens ställning
Kunskapslyftskommittén föreslår i detta betänkande att en utbildningsgaranti bör införas för studier
upp till och med gymnasial nivå samt att motsvarande rätt till utbildning bör införas inom särvux.
För att vuxna ska kunna ta en utbildningsplats i
anspråk krävs ibland ytterligare stödinsatser.
Läroplanen för de frivilliga skolformerna anger att
kommunen ansvarar för att upprätta en individuell
studieplan. När det gäller studerande i behov av särskilt stöd finns skäl att ytterligare stärka individens
ställning gentemot utbildningsanordnaren inom
ramen för en fördjupad studieplan. Planen bör förutom mål och delmål för studierna samt individuell
studieuppläggning tydliggöra vilka särskilda stödin12

satser eller särskilda anpassningar den studerande
kan behöva för att de uppsatta målen ska nås (stödundervisning, hjälpmedel, läromedel, elevassistent,
resor till och från skolan, uppehälle under studierna
etc.). Individens ansvar liksom anordnarens ansvar
bör klargöras inför utbildningens genomförande. I
vissa fall ligger ansvaret för att tillhandahålla särskilt
stöd hos annan huvudman än hos utbildningsanordnaren. Ansvaret för att ta nödvändiga kontakter
delas då mellan utbildningsanordnaren och den studerande. Kunskapslyftskommittén föreslår

att regeringen i förordning föreskriver att den
studerande så länge behov finns ska har rätt till
studiehandledning och stödundervisning.
För de studerande med funktionshinder som normalt har rätt till assistansersättning enligt Lagen om
assistansersättning finns vissa oklarheter om denna
rätt kvarstår i samband med ett deltagande i vuxenutbildningen. Kunskapslyftskommittén anser att
dessa oklarheter bör undanröjas och föreslår därför
att regelverket bör ändras på ett sådant sätt att
den studerandes rätt till assistansersättning i
samband med vuxenutbildning säkerställs.

att kommunernas skyldighet att upprätta fördjupade studieplaner bör förtydligas genom att
regeringen i förordning anger att studerande i
behov av särskilt stöd ges rätt till en fördjupad
individuell studieplan som tydliggör hur behovet
av särskilda stödinsatser eller särskilda anpassningar ska tillgodoses.

Kunskapslyftskommittén anser att det är olyckligt
att ansvaret för att erbjuda studerande i behov av
särskilda stödinsatser inte reglerats i Lagen om kvalificerad yrkesutbildning och i tillhörande förordning. Kunskapslyftskommittén föreslår

Rätten till stödundervisning har tidigare varit tidsbegränsad för studerande i såväl kommunal utbildning för vuxna som i gymnasieskolan. För studerande i gymnasieskolan har den nu förstärkts till att
utgå så länge behov finns. Kunskapslyftskommittén
anser att studerande på grundläggande och gymnasial nivå inom det offentliga skolväsendet bör ha
samma rätt till stödundervisning oavsett i vilken
ålder studierna bedrivs. Kunskapslyftskommittén
föreslår

att regelverket för den kvalificerade yrkesutbildningen ändras på ett sådant sätt att de behov av
särskilda stödinsatser som studerande med
funktionshinder kan ha tillgodoses.
Det finns ingen anledning att bygga upp separata
stödorganisationer för barn och vuxna förutsatt att
de organiseras för att möta både vuxna och barns
behov. Tvärt om finns det stora vinster att göra om
13

man samordnar utvecklingsarbete, kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte, rådgivning, administration
m.m. Detta gäller bl.a. läromedels- och hjälpmedelsförsörjningen. Regeringen har, bl.a. mot bakgrund av kommitténs tidigare betänkanden, aviserat
att man avser att utreda läromedels- respektive
hjälpmedelsområdet för hela utbildningsväsendet i
särskild ordning.
Kommittén har redovisat vilka problem som finns
inom respektive område för vuxenstuderande men
dragit slutsatsen att det är värdefullt att problemen
löses gemensamt med utgångspunkt i barns, ungdomars och vuxnas behov.

barn- och ungdomsskolan. En organisationskommitté har tillsatts för att samla det statliga stödet i
specialpedagogiska frågor inom en myndighet.
Kunskapslyftskommittén anser att även huvudmän
för vuxenutbildningen bör ha möjlighet att få stöd
från denna myndighet. Kunskapslyftskommittén
föreslår
att regeringen ger Utredningen om statens stöd i
specialpedagogiska frågor i uppdrag att utreda och
lämna förslag på hur stöd i specialpedagogiska
frågor till skolhuvudmännen inom den kommunala utbildningen för vuxna ska organiseras inom
ramen för myndighetens verksamhet samt att den
nya specialpedagogiska myndigheten tillförs ytterligare ekonomiska resurser för att täcka det behov
som finns av specialpedagogisk kompetens inom
den kommunala utbildningen för vuxna.

Förslag som syftar till att
stödja utbildningsanordnare

Frågan om att ge folkhögskolan tillgång till den nya
specialpedagogiska stödorganisationen är mer komplex. Kunskapslyftskommittén föreslår därför att
frågan om hur folkhögskolan ska ges tillgång till specialpedagogiskt stöd från den nya myndigheten samt
hur folkhögskolan kan bidra med sina specialpedagogiska kunskaper och erfarenheter utreds i särskild
ordning. I uppdraget bör även ligga att utreda förutsättningarna för att ge någon eller några folkhögskolor i uppdrag att fungera som ett nationellt resurscenter för den samlade vuxenutbildningen inom

Det saknas en aktör med ett tydligt nationellt
ansvar för utveckling och tillämpning av specialpedagogik inom vuxenutbildningen. Den enskilda
folkhögskolan liksom den enskilda kommunen
utgör i sig en för liten bas för att kunna upprätthålla en samlad specialpedagogisk kompetens som
täcker de behov som kan uppstå i samband med att
studerande med funktionshinder söker sig till
utbildningen. Riksdagen har beslutat att stärka det
specialpedagogiska stödet till huvudmännen för
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ramen för den nationella stödorganisationen.
När det gäller övriga huvudmän inom vuxenutbildningen föreslår kommittén att regeringen ger
Utredningen om statens stöd i specialpedagogiska
frågor i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur
myndighetens instruktion och övrigt regelverk bör
utformas för att de ska ges möjlighet att upphandla
specialpedagogiska tjänster.
Det är viktigt att vuxenutbildningens lärare har
grundläggande kunskaper i specialpedagogik.
Frågan om i vilken utsträckning dagens vuxenutbildningsanordnare är rustade för att möta de olika
behov som en funktionsnedsättning kan ge upphov
till är än så länge en obesvarad fråga. Kunskapslyftskommittén föreslår därför att regeringen ger
Skolverket respektive Folkbildningsrådet i uppdrag
att kartlägga behovet av fort- och vidareutbildning
i specialpedagogiska frågor för yrkesverksamma
lärare. Skolverket bör även ges i uppdrag att kartlägga vilket utbud som finns av fort- och vidareutbildning i specialpedagogik för yrkesverksamma
lärare inom vuxenutbildningen. Visar kartläggningen att det finns behov av särskilda insatser bör förslag lämnas på hur utbudet av fort- och vidareutbildning i specialpedagogiska frågor kan förbättras.
Regeringen har ställt sig bakom Bemötandeutredningens förslag om att inrätta ett nationellt
kompetensutvecklingsprogram kring frågor som rör
bemötande av personer med funktionshinder.
Förslaget syftar bl.a. till att åstadkomma en samsyn

mellan olika aktörer som människor med funktionshinder möter. Människor med funktionshinder
har ofta kontakter med många olika offentliga
huvudmän. En förutsättning för ett fungerande
samarbete är att de olika tjänstemän som den studerande möter har kunskap om vilka rättigheter
människor med funktionshinder har, vilka skyldigheter olika huvudmän har samt att de har en
gemensam syn på bemötandet av människor med
funktionshinder som bottnar i de handikappolitiska
målen om delaktighet och jämlikhet. Kunskapslyftskommittén anser
att frågor som kretsar kring studerande med
funktionshinder och som rör arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landsting, kommuner
och anordnare av vuxenutbildning bör kunna
utgöra ett viktigt tema för det föreslagna nationella kompetensutvecklingsprogrammet.
En förutsättning för att barndomsdöva, dövblinda,
vuxendöva och vissa hörselskadade ska kunna delta
i vuxenutbildningen är att de får tillgång till utbildningstolk. De som behöver utbildningstolk har en
särskilt utsatt position inom vuxenutbildningen
eftersom denna insats är mycket kostsam. Förutsättningarna att erhålla utbildningstolkning ser olika
ut beroende på vilken utbildningsform man väljer
att studera inom. Detta beror på att staten avsatt
särskilda medel som anordnare kan utnyttja för att
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finansiera tolkinsatser inom vissa utbildningsformer
medan anordnare inom andra utbildningsformer
förutsätts finansiera tolkinsatserna själva.
Kunskapslyftskommittén anser att staten bör ta
ett större ansvar för att finansiera utbildningstolkning. Ett statligt initiativ för att stärka den studerandes ställning bör inriktas mot att åstadkomma
ett system där människor som behöver utbildningstolkning har samma möjligheter att studera oavsett
var man bor och oavsett vilken offentligt finansierad vuxenutbildningsform man väljer att studera
inom. Kunskapslyftskommittén föreslår därför

Kunskapslyftskommittén har sett det som sin uppgift att ta ställning till hur studerande i behov av
utbildningstolk kan ges möjligheter att studera på
villkor som är likvärdiga med övriga vuxenstuderande, hur detta bör organiseras på ett övergripande
plan, vilka utbildningsformer som bör omfattas och
hur reformen bör finansieras. Frågan om i vilken
takt en utbyggnad av utbildningstolkningen inom
vuxenutbildningen kan ske hänger samman med
tillgången på tolkar. Det är likaså viktigt att berörda
myndigheter, utbildningsanordnare, utförare och
brukare ges inflytande i processen med att genomföra kommitténs förslag. Kunskapslyftskommittén
föreslår

att staten bör finansiera de kostnader som uppstår för att genomföra utbildningstolkning inom
den offentligt finansierade vuxenutbildningen
samt att kostnaderna för att erbjuda utbildningstolk i samband med vuxenutbildning finansieras via ett samlat anslag hos en huvudman.

att frågan om hur införandet av en samlad
finansiering av kostnaderna för utbildningstolkning bör organiseras utreds i särskild ordning.

16

Tillgång till utbildning – kommunal utbildning
för vuxna och folkhögskola – Kunskapsbygget
Grundstommen i Kunskapsbygget är infrastrukturen i
kommunerna, den kommunala utbildningen för vuxna
och folkhögskolorna. När Kunskapslyftskommittén
föreslår att staten bör garantera alla tillgång till gymnasial kompetensnivå vad innebär det förutom den lagstiftning som ökar individernas rättigheter till vuxenutbildning? I termer av tillgång till utbildningsplatser,
ansvarsfördelning och finansieringsmodeller?
Kunskapslyftskommittén anser att kommunerna
ska ha huvudansvaret för genomförandet av reformen. Finansieringsmodellen ska vara att staten tillför
medel till kommunerna via det generella statsbidragsoch kostnadsutjämningssystemet vilket korresponderar mot den föreslagna skyldighetslagstiftningen.

Kommunerna ska stå för mångfald och flexibilitet i
utbildningsutbudet och olika utbildningsanordnare
(offentliga, privata, studieförbund och folkhögskolor)
ska utnyttjas. Därutöver ska folkhögskolorna även
fortsättningsvis få förstärkta statsbidrag för att på egna
villkor kunna delta i Kunskapsbygget. Statsbidragen
till dem ska kanaliseras ut via Folkbildningsrådet.
Mot bakgrund av ett delvis motsägelsefullt underlagsmaterial, där vissa studier tyder på ett behov av
att snabbt öka utbildningsnivån i befolkningen
medan andra indikerar att det kan vara klokare att gå
långsammare fram, är det Kunskapslyftskommitténs
slutsats att det å ena sidan behövs en långsiktig och
uthållig satsning på vuxenlärande å andra sidan en
anpassning av tillgången på utbildningsplatser till
det aktuella behovet. Därför bör

Finansieringsprincipen stat – kommun
Finansieringsprincipen i relationen stat – kommun
innebär att riksdag och regering inte får ålägga kommunerna nya uppgifter utan att kommunerna samtidigt får möjlighet att finansiera dessa med annat än
höjda skatter. Om statsmakterna fattar beslut som
gör att den kommunala verksamheten kan bedrivas
billigare får statsmakterna på motsvarande sätt minska de statliga bidragen.

under de kommande åren tyngdpunkten i vuxenutbildningen förskjutas i riktning mot kvalitet i
vuxenlärandet och att säkerställa individernas
rättigheter till utbildning upp till och med gymnasienivå samtidigt som tillgången på utbildningsplatser avpassas efter målgruppernas behov.
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3.

Kunskapslyftskommittén bedömer att en dimensionering av den framtida vuxenutbildningen motsvarande 65 000 helårsplatser, utöver redan befintlig
basorganisation på 57 000 helårsplatser, är en rimlig
och nödvändig långsiktig nivå efter år 2002.
Förslaget förutsätter enligt Kunskapslyftskommitténs bedömning kraftfulla rekryteringsinsatser
och ett förstärkt studiestöd om de aktuella kortutbildade målgrupperna ska kunna nås. Konstruktion
och dimensionering av ett studiestöd som ligger i

linje med den föreslagna utbildningsvolymen
beskrivs i Tema 4. Den föreslagna utbildningsnivån
ligger 30 procent över den nivå på ett halvt
Kunskapslyft om 50 000 helårsplatser som användes
i prognoskalkylerna i faktarutan. Kunskapslyftskommitténs förslag innebär
att dimensioneringen i det framtida Kunskapsbygget uppgår till sammanlagt 137 000 helårsplatser

Hur ser det långsiktiga utbildningsbehovet ut?
Å ena sidan ………
■ Jobben för korttidsutbildade individer försvinner i
rask takt.
■ Anställda och personalchefer vittnar om snabbt stigande kompetenskrav.
■ Jämfört med andra länder är andelen i arbetskraften utan gymnasienivå inte speciellt låg i Sverige.
■ Relativt stora grupper riskerar att marginaliseras på
arbetsmarknaden på grund av bristande utbildning:
personer med funktionshinder, utomnordiska medborgare med kort skolutbildning, korttidsutbildade
inom tillbakagående yrken, samt ungdomar som
inte fullföljt en gymnasieutbildning med godkända
betyg.
■ När det gäller att bygga upp en bra infrastruktur för
utbildningssystemet måste man ligga i framkant av
individernas och företagens behov och önskemål
annars uppnås inte syftet att dra till sig nyetableringar och förhindra utflyttningar av arbetsplatser.
■ En högre utbildningsnivå och en stor andel av de
arbetslösa i utbildning ger positiva samhällsekonomiska effekter.

Å andra sidan ……..
■ I ett internationellt perspektiv ligger Sverige väl till

på många avgörande utbildningspolitiska områden.
Kompetensnivån i den svenska befolkningen låg
bäst till i de testomgångar som genomfördes
1994/95. Deltagandet i personalutbildning är högt
och vi har inte samma problem som många andra
länder när det gäller kompetensutveckling för kortutbildade. Vi har ett generellt högt deltagande i formell och icke-formell vuxenutbildning. Sverige
investerar redan mycket i kunskap - i förhållande till
BNP investerar vi mest inom hela OECD. Till skillnad från andra OECD-länder ges också mycket
vuxenutbildning i den svenska högskolan.
■ Vi står delvis inför en ny situation på 2000-talet
jämfört med 1990-talet. Arbetslösheten är på väg
ner och risker för arbetskraftsbrist har noterats.
■ SCB:s prognoser som gjordes i samband med
Långtidsutredningen visar att det på arbetsmarknaden kan komma att handla om balans mellan
utbud och efterfrågan på gymnasialt och eftergymnasialt utbildade, men överskott i utbudet på grundskoleutbildade. Ett överskott på individer med
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• 57 000 platser i basorganisationen i den kommunala vuxenutbildningen
• 15 000 platser i basorganisationen på folkhögskolorna
• 55 000 platser för fortsatt förstärkt kommunal vuxenutbildning varav 50 000 för gymnasial vuxenutbildning och 5 000 för grundläggande vuxenutbildning
• 10 000 platser för fortsatt förstärkt utbildning
på folkhögskolorna.

enbart grundskoleutbildning kan motivera fortsatta
satsningar av typ Kunskapslyftet men för att deltagarna i dylika satsningar ska få jobb krävs att det
skapas fler jobb än i SCB:s prognoser.
■ Även andra studier indikerar att de högkvalificerade
jobben och de kunskapsintensiva sektorerna utvecklas relativt långsamt och att efterfrågan på individer
med gymnasial eller högre utbildning inte ökar i alltför snabb takt.
■ Det kan vara ineffektivt att i förväg utbilda för en
eventuellt kommande arbetsmarknad. Ett kraftigt
ökat utbud av individer med kvalificerad utbildning
kan leda till att de får svårt att få jobb, får en sämre
löneutveckling och tränger undan arbetskraft med
lägre, men för arbetsuppgifterna fullt tillräckliga, kvalifikationer. Intresset för högre studier kan gå ner
och ge upphov till en negativ attityd till studier inte
minst bland äldre som via satsningar typ
Kunskapslyftet sökt sig till utbildning. En dylik attitydförändring kan vara svår att ändra senare.

En övergångsperiod om högst fem år med stegvisa
förändringar från 1 juli 2002 kan behövas.
Regeringen bör ge den särskilda delegation, som har
till uppgift att följa upp det kommunala utjämningssystemet, i tilläggsuppdrag att i god tid före år
2002 lämna förslag till hur statliga medel ska föras
in i och kanaliseras ut via utjämningssystemet.

Och erfarenheterna av Kunskapslyftet …………..
■ Prognosberäkningar visar att med Kunskapslyftet

minskar gruppen i befolkningen utan treårig gymnasienivå i åldern 25 - 54 år från knappt 2 miljoner till
1,6 miljoner mellan åren 1998 och 2002. Med en
framtida volym på vuxenutbildningen motsvarande
ett halvt Kunskapslyft om 50 000 helårsplatser skulle antalet minska med ytterligare knappt 900 000 till
ca 760 000 personer mellan åren 2002 och 2015.
Av detta står vuxenutbildningen för ca 300 000 personer. Resten är en effekt av att gymnasieskolan
successivt byggts ut och att yngre generationer har
mer grundläggande utbildning än äldre.
■ Ett visst antal helårsplatser motsvarar en mycket
större bruttovolym i antal deltagare. Prognosen ovan
bygger på att omkring 1,5 miljoner personer deltar i
vuxenutbildning under de prognostiserade åren
2002 - 2015.
■ Efterfrågepotentialen har sina begränsningar. Svaren
i en riksrepresentativ enkät från 1998 visar att det
totalt i befolkningen i motsvarande åldersgrupper
fanns ca 420 000 personer som var mer eller mindre starkt intresserade av att delta i vuxenutbildning.
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4.

Studiestöd och andra former av
finansiering av uppehälle under studier
Riksdagen beslutade hösten 1999 om ett nytt
studiestödssystem som ska införas 2001. Många förbättringar gjordes men systemet kräver ännu en del
justeringar enligt Kunskapslyftskommitténs bedömning för att vara fullt ut anpassat till en fungerande
vuxenutbildning och ett livslångt lärande.

grundskole- och gymnasienivå och som är 25 år
eller äldre. I kronor räknat innebär det 82-procentiga stödet ca 5 800 kronor per månad. För övriga
studerande höjs bidragsdelen i studiestödet från 28
procent till 34,5 procent.
En av utgångspunkterna för Kunskapslyftskommitténs överväganden har varit uppfattningen
att den enskilde vuxenstuderande normalt sett inte
ska behöva skuldsätta sig för studier på grundskolenivå. Det är ett samhälleligt ansvar att alla garanteras en grundskoleutbildning utan att under tiden
behöva låna pengar till sitt uppehälle. Kunskapslyftskommittén föreslår

Studiestöd och särskilt
utbildningsbidrag (UBS)
Vikten av ett välfungerande studiefinansieringssystem kan inte nog betonas. Detta gäller både om
man ser till möjligheterna för den enskilde individen att reellt kunna finansiera sitt livsuppehälle
under studierna och om man beaktar det ur rekryteringssynpunkt.
Det nya studiestödet ska utgöras av ett lika stort
belopp som tidigare (ca 7 100 kronor per månad).
Skillnaden mot tidigare är att bidragsdelen höjs från
65 procent i vuxenstudiestöden SVUX/SVUXA till
82 procent i det nya systemet för dem som läser på

att ytterligare en bidragsnivå inrättas för studier på grundläggande nivå där hela studiestödet, på i dag ca 7 100 kr per månad, utgörs av
bidrag.
Enligt Kunskapslyftskommitténs beräkningar bör
27 000 personer i heltidsstudier ges möjlighet att få
ett hundraprocentigt bidrag för studier på grundläggande nivå.
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Gruppen som är aktuell för ett studiestöd om 82
procent av stödets totala 7 100 kronor för studier
på gymnasial nivå bör enligt kommitténs förslag
vara 28 500 personer i heltidsstudier.
Kommittén har för övrigt beräknat att det är
19 200 personer i heltidsstudier som kommer att
göra anspråk på det 34-procentiga studiestödet.
Det särskilda utbildningsbidraget (UBS) med dess
koppling till arbetslöshetsersättningen har haft stor
betydelse för rekryteringen av arbetslösa med en,
relativt sett, hög dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen. Om UBS skulle upphöra år 2002 riskerar vi
att få en situation där arbetslösa blir passiva mottagare av arbetslöshetsersättning istället för aktiva
studerande. Kunskapslyftskommittén föreslår därför

Kommittén beräknar att medel bör avsättas för
34 900 personer i heltidsstudier med UBS2.
Övriga studerande har annan finansiering.
Vanligast torde liksom i dagsläget bli att den består
av inkomster från arbete på hel- eller deltid.
De arbetslösa har varit en prioriterad grupp inom
Kunskapslyftet – både i urvalet till UBS och vad gäller tillgång till studieplats. Kortutbildade arbetslösa
är fortfarande den grupp som det samhällsekonomiskt och statsfinansiellt är mest angeläget att lyfta.
Kunskapslyftskommittén föreslår därför

att arbetslösa studerande med en dagpenning i
arbetslöshetsförsäkringen över brytpunkten
även fortsättningsvis erbjuds ett inkomstrelaterat studiestöd.

Kunskapslyftskommittén menar att den åldersgräns
på 50 år vad gäller rätten till studiestöd – som riksdagen beslutade om hösten 1999 – är allt för snäv i
förhållande till idén om det livslånga lärandet. Stora
grupper av personer över 50 år som med det sär-

Särskilt utbildningsbidrag 2 (UBS2)
Bidraget är tänkt för arbetslösa med kort utbildning,
vilka har en dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen
ovanför den s.k. brytpunkten. Villkoren föreslås vara att
personen är mellan 25 och 55 år gammal, studerar på
grundskole- eller gymnasienivå samt uppfyller villkoren
för att få arbetslöshetsersättning. Bidraget motsvarar
dagpenningnivån och kan utgå under högst ett år.

att arbetslöshet även fortsättningsvis ska få påverka urvalet på så sätt att de arbetslösa i en
urvalssituation prioriteras framför övriga både
när det gäller studieplats och studiestöd.

Brytpunkten
Den nivå på dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen
ovanför vilken ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen är högre än studiestödet definierat som endast
bidragsdelen i det 82-procentiga studiestödet, dvs.
högre än ca 5 800 kr per månad.
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skilda utbildningsbidraget (UBS) fått reell tillgång
till vuxenutbildning kommer med det nya studiemedelssystemet att i praktiken hamna utanför.
Därför föreslår Kunskapslyftskommittén

att regeringen bör agera för att kompensera för
borttagandet av timersättningen inom ramen
för avtalet med Samhall och regelverket för de
konjunkturoberoende åtgärderna och därmed
öka möjligheterna till ett deltagande i särvux
på arbetstid.

att åldersgränsen för behörighet till statliga
vuxenstudiestöd (studiestöd om 100 procent,
82 procent samt UBS2) höjs från 50 till 55 år.

När det gäller mer omfattande studier för personer
med utvecklingsstörning bör dessa finansieras via
det ordinarie studiestödssystemet. Det studiestöd
som främst är aktuellt är det av kommittén föreslagna stödet utan lånedel för studier på grundskolenivå eller motsvarande. Den lägsta studieomfattning som berättigar till studiemedel i det kommande studiestödssystemet är studier på halvtid. För
dem som tillhör målgruppen för särvux finns det
ett stort värde i att kunna kombinera studier på deltid med ett arbete. Därför föreslår Kunskapslyftskommittén

Stöd för studier
av mindre omfattning
Studiestödsutredningen hade föreslagit att
Kunskapslyftskommittén skulle utreda korttidsstudiestödet, internatbidraget och timersättningen.
Regeringen valde att inte vänta på kommitténs slutbetänkande utan föreslog i studiestödspropositionen
att stöden i princip skulle tas bort.
Anställda som studerar på särvux några timmar
per vecka har rätt till timersättning för förlorad
arbetsinkomst. Samhall och andra arbetsgivare som
har anställda med hjälp av lönebidrag eller motsvarande konjunkturoberoende åtgärd har ett ansvar
att ge individen möjlighet till kompetensutveckling.
Individernas deltagande i särvux bör rymmas inom
ramen för arbetsgivarens ansvar. Kunskapslyftskommittén anser

att ett undantag bör införas i studiestödssystemet som medger ersättning för studier på
kvartstid för deltagare inom särvux.
Internatbidraget kan lämnas till kortutbildade – både
anställda och andra – som deltar i en kurs om högst
14 dagar. Riksdagen har beslutat att de medel som
finns idag ska distribueras via handikapporganisationerna. Kunskapslyftskommittén anser det olyckligt att det därmed kan bli diagnos och inte behov
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som blir avgörande för ett möjligt deltagande i de
folkhögskolekurser som det i detta fall handlar om.
Kunskapslyftskommittén menar att medlen skulle
kunna hanteras av Statens institut för särskilt
utbildningsstöd (Sisus) istället. Sisus arbetar med
att förbättra förutsättningarna för utbildning och
studier för unga och vuxna med funktionshinder.
Myndigheten hanterar de volymmässigt största
anslagen för särskilda insatser för studerande med
funktionshinder inom vuxenutbildningen. Kunskapslyftskommittén anser

huvudansvaret för rekrytering och vägledning.
Orienteringskurser ska finnas tillgängliga.
Tillsammans med förbättringarna i studiestödet bör
detta ge goda möjligheter att rekrytera kortutbildade till längre studier.

Alternativa sätt att finansiera livsuppehälle under studier
Utbildningsbidrag är ett stöd vars nivå är a-kasserelaterad och som ges bland annat vid deltagande i
arbetsmarknadsutbildning. Däri inryms inte reguljär utbildning. Invandrare som har varit arbetslösa
minst två år samt arbetshandikappade har dock
möjlighet att läsa in grundläggande och gymnasial
nivå som en arbetsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag. Med dagens regler uppmuntras invandrare att vänta i två år innan de börjar utbilda sig,
vilket ger en snedvridande effekt. Med de förbättrade studiefinansieringsvillkor som redan beslutats
samt ligger i kommitténs förslag till ytterligare förbättringar finns det inte någon anledning att behålla denna åtgärd med inbyggd fördröjningseffekt för
invandrare. Kunskapslyftskommittén föreslår

att medlen för internatbidrag inte bör överföras
till handikapporganisationerna. Kunskapslyftskommittén föreslår att medlen istället förs över
till Sisus och att myndigheten får till uppgift att
administrera bidragen för internatkostnader för
studerande med funktionshinder.
Riksdagen har beslutat att överföra medlen för korttidsstudiestödet till fackliga organisationer och handikapporganisationer. Orsaken är att syftet med stödet – att rekrytera till längre studier – endast har
uppfyllts i liten omfattning. Stödet har i mycket
hög utsträckning använts av förtroendevalda inom
fackliga organisationer och handikappföreningar för
kurser i samhällskunskap eller ökade kunskaper om
funktionshinder. Medlen kommer nu att distribueras till samma ändamål utan administrativ omväg.
Med Kunskapsbygget kommer kommunerna att få

att möjligheten för långtidsarbetslösa invandrare att läsa grundläggande och gymnasial
utbildning som en arbetsmarknadsutbildning
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tas bort under förutsättning att de av Kunskapslyftskommittén föreslagna förbättringarna
inom studiestödssystemet genomförs.

bör emellertid endast ske under förutsättning
att de förbättrade villkor som kommittén föreslår vad gäller studiestödet och övrigt regelverk
genomförs.

Resonemanget ovan kan även appliceras på arbetshandikappade. Här är dock kommittén något mer
tveksam eftersom det finns flera faktorer att ta i
beaktande. Å ena sidan är det viktigt för funktionshindrade att få övriga bidrag, i form av exempelvis
traktamente vid vistelse utanför hemmet eller täckta kostnader för punktskriftslitteratur. Detta eftersom den här gruppen kan ha svårt att få särskilda
behov av stödinsatser tillgodosedda inom det reguljära utbildningssystemet. Å andra sidan är en
renodling av regelverket något eftersträvansvärt.
Undantag bör därför tas bort och kommunerna ta
sitt fulla ansvar för studerande med funktionshinder i kommunal utbildning för vuxna. Kunskapslyftskommittén föreslår

Studerande med funktionshinder har ofta flera
olika hinder att passera på vägen till fungerande
studier än vad övriga har. Bland annat finns det flera
indikationer på att förtidspensionärer till följd av
nuvarande regelverk avstår från vuxenutbildning.
Det har gett kommittén anledning att fundera över
möjligheterna att anpassa regelverket så att befintliga resurser kan användas effektivare. Kunskapslyftskommittén föreslår
att nuvarande regelverk ändras så att det ges
större möjligheter att studera med bibehållen
förtidspension. Regelverket för vilande förtidspension under arbete skulle kunna tjäna som
utgångspunkt för hur ett sådant förslag kan
utformas.

att undantaget för arbetshandikappade att läsa
grundläggande och gymnasial utbildning som
en arbetsmarknadsutbildning tas bort. Detta
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Infrastruktur – en lokal tillgång

Vad menas med att staten bör garantera individerna
tillgång till en viss minimistandard vad gäller infrastruktur för livslångt lärande i ute i kommunerna?
Varför är det viktigt för individerna och för kommunerna att ha tillgång till en god infrastruktur för livslångt lärande?

ren för livslångt lärande i kommunerna kan inte individerna garanteras tillgång till gymnasial kompetensnivå. Utan tillgång till informationsteknik blir det
heller inget livslångt lärande för alla.
Kommunerna

En välutbildad befolkning, en kreativ miljö med attraktiva arbetsplatser, ett rikt kulturellt utbud och
flexibla möjligheter till livslångt lärande är viktiga
beståndsdelar i infrastrukturen som gör länder och
regioner attraktiva En god infrastruktur på utbildningsområdet för barn, ungdomar och vuxna – inklusive pedagogisk utveckling, distansutbildning, kvalitetssäkring, vägledning, validering etc – är betydelsefulla delar i ett gott individ- och företagsklimat.
Kommittén slår fast att en för livslångt lärande väl
fungerande kommun minst måste kännetecknas av
en kedja som kan beskrivas på följande sätt:

Begreppet

De aspekter som Kunskapslyftskommittén lägger i
begreppet infrastruktur för livslångt lärande handlar
om information, vägledning, individuella studieplaner, validering, kvalitetssäkring av utbildningsanordnare, kompetensutveckling för vuxenutbildare, flexibelt lärande, samarbete mellan utbildningsanordnare,
bibliotek, kommunen, arbetsförmedlingen och
näringslivet liksom tillgång till infrastruktur för ITbaserat lärande. Utvecklingen av infrastrukturen är
viktig för effektiviteten i hela utbildningssystemet
och för allt vuxenlärande – inte bara för utbildning
upp till gymnasial nivå.

■

Uppsökande verksamhet – rekrytering

Den uppsökande verksamheten har tagit sig
många olika uttryck i kommunerna. Många aktörer har varit involverade. Exempel är arbetsför-

Individerna

Utan en viss minimistandard vad gäller infrastruktu25

5.

medlingen, fackföreningar, utbildningsanordnare,
massmedia och olika kommunala förvaltningar.
Kunskapslyftskommittén anser att även handikapporganisationerna bör ges möjlighet att ta del
av de särskilda medel som utgår till de fackliga
organisationerna för rekryterande och uppsökande insatser. Det framtida huvudmannaskapet för

denna särskilda satsning som hittills legat på
Utbildningsdepartementet bör övervägas.
■

Studie- och yrkesvägledning
– individuella och fördjupade studieplaner

Den individuella studieplanen utgör den studerandes egen utvecklingsplan. I den kommer den

Livslångt lärande
Barn- och ungdomslärande
Lärande på fritid
Lärande i studier

Vuxenlärande
Vardagslärande
Lärande i arbetslivet
Lärande i studier

Infrastruktur för livslångt lärande
Barn- och
ungdomsskolor

Kommunala vuxenutbildningsenheter
Folkhögskola, studieförbund
Högskola
Privata utbildningsanordnare

lärare • läromedel • hjälpmedel • informationsteknik
information • vägledning • uppsökande verksamhet • validering • bibliotek
arbetsförmedling • finansieringssystem • lagstiftning • rättsväsende • myndigheter

26

■ Flexibelt lärande – individuella studiegångar

enskilde – vanligtvis tillsammans med studie- och
yrkesvägledare – fram till beslut om sina egna
framtidsplaner och om hur dessa ska förverkligas.
Ibland utgör den en del i en individuell handlingsplan som upprättas på arbetsförmedlingen.
Kunskapslyftskommittén har föreslagit att regeringen i förordning reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda alla intresserade rätt till kontinuerlig vägledning och individuella studieplaner.
■

Kommittén har sett en hel provkarta på individuella utbildningar och möjligheter till flexibelt
lärande. Kunskapslyftskommittén föreslår också
att kommunernas skyldighet att erbjuda flexibel
utbildning regleras i förordning. Även på detta
område kommer Kunskapslyftskommitténs förslag när det gäller forskning, utveckling, informations- och kunskapsspridning samt erfarenhetsåterföring tillsammans med förslagen om utbildning och kompetensutveckling för vuxenutbildare att ge viktiga impulser till vidareutveckling.

Validering

Kunskapslyftskommittén understryker vikten av
att validering möjliggörs för vuxna i alla kommuner och inom alla yrkesområden som innefattas i
den gymnasiala utbildningen. Kommittén har
föreslagit att regeringen i förordning reglerar
kommunernas skyldighet att erbjuda alla intresserade rätt till validering.

■

Stöd – särskilt stöd

Kunskapslyftskommittén har föreslagit att rätten
till studiehandledning och stödundervisning för
studerande i kommunal utbildning för vuxna
regleras i förordning.

■ Samarbete mellan utbildningsanordnare, statliga

■

Utvärdering och kvalitetssäkring på lokal nivå

Utvärderingsverksamheten i kommunerna är
omfattande. Mycket arbete läggs också ner på att
kvalitetssäkra kursutbud och kursanordnare.
Kunskapslyftskommittén anser att dessa verksamheter bör stöttas av den främjandemyndighet
för utvärdering och kvalitetssäkring som kommittén föreslår i Tema 6.

och kommunala förvaltningar och med näringsliv
om ett flexibelt kursutbud

Samarbetet kring den kommunala organisationen
av utbildningen för vuxna har ökat markant under
Kunskapslyftsprojektet. Kunskapslyftskommitténs
förslag när det gäller forskning om livslångt lärande, utveckling av webbaserat lärande, informations- och kunskapsspridning samt erfarenhetsåterföring kommer att förstärka dessa tendenser
och bidra till ett flexibelt kursutbud.
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6.

Angränsande områden – mål och styrning

Kunskapslyftskommitténs allmänna utgångspunkter
är att vi i Sverige måste satsa

så att en större andel av varje årskull lämnar
grund- och gymnasieskolan med godkända resultat än för närvarande.

både på bredd i den grundläggande utbildningen
och på spetsutbildning i högskola liksom på förstklassiga forskningscentra

Det ankommer på kommunerna att satsa på grundskolan och gymnasieskolan och ge ungdomarna det stöd
de behöver för att kunna fullfölja sin utbildning med
godkända resultat. Kommunernas ansvar för ungdomarna och deras utbildning kompletteras med de möjligheter till utveckling som den kommunala uppföljningen av ungdomar upp till 20 år och ungdomsgarantin för ungdomar 20–24 år erbjuder. Strukturerna och
resurserna finns men det krävs krafttag för att bryta den
negativa trenden och få igång en positiv utveckling.
Kunskapslyftskommittén föreslår vidare

på bredd i grundläggande utbildning både för
barn, unga och vuxna.
Mot denna bakgrund har Kunskapslyftskommittén
kommit fram till följande beträffande ungdomsutbildning, arbetsmarknadsutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning, högskola, kulturliv, informativa verksamheter och infrastruktur.

att prioriteringarna vid uttagning till kurser i
kommunal vuxenutbildning görs tydligare i en
kommande ny vuxenutbildningsförordning.

Ungdomsutbildning
Kunskapslyftskommittén anser

Kunskapslyftskommitténs föreslår att kommunerna
ska vara skyldiga att erbjuda vuxna gymnasial utbildning upp till 2000 poäng. Det innebär att kortutbil-

att grund- och gymnasieskolan måste utvecklas
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dade vuxna garanteras plats. Andra sökande kan inte
konkurrera med denna grupp om platserna. Sedan de
kortutbildade fått plats prioriterar Kunskapslyftskommittén

liga individuella lösningar. Övriga ungdomar som vill
komplettera sina gymnasiebetyg bör få samma möjligheter i den mån det bedöms lämpligt.

1.sökande som ska fullfölja studier som påbörjats
enligt en upprättad individuell studieplan
2.sökande som behöver utbildningen för att komplettera sin tidigare utbildning i syfte att skaffa sig behörighet för högre studier eller komplettera sitt yrkeskunnande eller vill förändra sin situation i arbetslivet
3.övriga.

Arbetsmarknadsutbildning och
eftergymnasial yrkesutbildning
Kunskapslyftskommittén anser att, förutsatt att de
förbättrade villkor som kommittén föreslår för vuxenutbildning bl.a. när det gäller studiestöd,

Inom respektive urvalsgrupp har dessutom, i enlighet
med resonemanget i Tema 4, arbetslösa förtur.
Kunskapslyftskommittén rekommenderar kommunerna att vidta åtgärder för att minimera problemen för de
ungdomar som vill komplettera sina betyg i kommunal
vuxenutbildning och störningarna när det gäller den
kommunala vuxenutbildningens huvuduppgift, dvs. att
ge vuxna en chans att återuppta tidigare korta, avbrutna
eller aldrig påbörjade studier. Studerande som kommer
direkt från gymnasieskolan och behöver konkurrenskomplettera kan exempelvis få göra detta i särskilda
grupperingar med färre lärarhandledda undervisningstimmar, studera på distans alternativt genomföra självstudier med viss handledning från lärare på gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning och därefter
genomgå prövning i gymnasieskolan eller vid komvuxenheten. De bör erbjudas diagnos/vägledning och lämp-

studier på grundläggande och gymnasial nivå ska
genomföras inom den kommunala utbildningen
för vuxna och med de studiestöd som förutses för
dylika studier.
Kunskapslyftskommittén anser vidare att den av kommittén föreslagna statligt garanterade rätten till treårig
gymnasiekompetens inte ska vara knuten till konjunkturerna. Vid större konjunktur- och strukturförändringar kan dock utbildningsbehoven öka kraftigt och
oförutsett varför Kunskapslyftskommittén föreslår att
vid behov ska
extra pengar för studiestöd och utbildningsplatser
kunna tillföras det kommunala utbildningssystemet i samband med konjunkturnedgångar och
större lokala/regionala strukturförändringar.
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Kunskapslyftskommittén anser också i likhet med
kommittén för kvalificerad yrkesutbildning att utifrån försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning, KY,

Kunskapslyftskommittén föreslår
att regeringen tillsätter en utredning som ska se
över möjligheterna till samverkan mellan högskolan och andra utbildningsanordnare samt
validering av informellt inhämtade kunskaper i
högskolestudier.

bör en permanent och separat eftergymnasial
yrkesutbildningssektor utvecklas i Sverige.
att möjligheterna att validera in till dessa utbildningar måste tas till vara redan från början.

Folkbildningen men även den kvalificerade yrkesutbildningen skulle kunna fungera som alternativa
rekryteringsvägar till högskolan och bidra till att
bryta den sociala snedrekryteringen till högskolan.
Validering, dvs. möjligheterna att få tillgodoräkna sig
kunskaper som inhämtats på informella vägar, är ett
viktigt instrument att effektivisera vuxenutbildningen och jämställa olika former av lärande.

En särskild statlig myndighet bör ansvara för
anslagstilldelning till de eftergymnasiala yrkesutbildningarna, mål- och resultatuppföljning samt
regeltillsyn. Denna myndighet kunde också få i uppdrag att hantera nödvändiga konjunktur- och strukturbetingade satsningar både på yrkesinriktade
eftergymnasiala utbildningar och den kommunala
utbildningen för vuxna. Särskilda konjunktur- och
strukturavtal skulle kunna upprättas med kommunerna i de aktuella fallen.

Arbetsliv och uppbackning av
utbildning och kompetensutveckling
Kunskapslyftskommittén anser att det är nödvändigt
att individernas kompetens tas tillvara i arbetslivet och
att alla får tillfälle att vidareutveckla sig i arbetslivet.
Arbetsgivaren har ett huvudansvar för kompetensutvecklingen på arbetsplatserna. Till det kommer offentliga satsningar. Nya Mål 3-programmet kommer att
underlätta kompetensutvecklingen i arbetslivet.
Kunskapslyftskommittén förutsätter att de individuel-

Högskolan
Kunskapslyftskommittén konstaterar att med de
satsningar som för närvarande görs bör både fler
ungdomar och fler vuxna i rimlig omfattning kunna
beredas plats i högskolan.
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Kulturliv, informativa verksamheter
och annan offentlig basverksamhet

la konton för kompetensutveckling som för närvarande är under utredning också kommer att innebära en
resursförstärkning för dem som har behov av att komplettera en redan tidigare genomgången utbildning.
På det organisatoriska planet förutser Kunskapslyftskommittén att den infrastruktur på utbildningssidan som byggs upp ute i kommunerna också kommer
att vara en stor tillgång för anställda, fack och arbetsgivare som vill engagera sig i kompetensutvecklingsfrågor. Inte minst bör ett samarbete kring vägledningscentra, kunskapscentra och kvalitetssäkring av utbildningsanordnare vara intressant för dessa olika parter
liksom den av kommittén i Tema 7 föreslagna satsningen på distansutbildning/flexibelt lärande.
På det nationella planet föreslår Kunskapslyftskommittén nedan att en samordning mellan denna del
av det livslånga lärandet i arbetslivet och övrigt livslångt lärande kommer till stånd.
Kunskapslyftskommittén anser att de statliga insatserna för utbildning och kompetensutveckling måste
även i övrigt backas upp inom den ekonomiska politiken och näringslivspolitiken

Både när det gäller kulturlivet och andra offentliga
aktiviteter är sambandet mellan dem och samhällsutvecklingen inklusive utbildningssystemet och det
livslånga lärandet dubbelriktat. Å ena sidan påverkar
kulturlivet samhällsutvecklingen. Å andra sidan ger
samhällsutvecklingen och utbildningssystemet vissa
rambetingelser för kulturlivet.
Om man får upp befolkningens utbildningsnivå
och intresse för det livslånga lärandet är det nödvändigt att också vara beredd på att efterfrågan på
olika kulturyttringar kommer att öka. Det är viktigt
att staten och kommunerna tar tag i denna kulturella potential och ser till att den verkligen kommer till
uttryck inte bara i familje-, förenings- och kulturliv
utan även i samhällsliv och demokratisk delaktighet.
Kunskapslyftskommittén anser därför
att staten och kommunerna i anslutning till
Kunskapslyftet och den fortsatta utvecklingen av
det livslånga lärandet måste satsa på kultur och
folkbildning.

av beslut och satsningar som leder till att det
skapas fler kvalificerade jobb, som ökar efterfrågan på välutbildad arbetskraft och som kan stimulera individer, fack och arbetsgivare att själva investera i utbildning och kompetensutveckling och att ta tillvara den kompetens som redan
finns.

Kunskapslyftskommittén anser vidare det viktigt att
staten och kommunerna i sina överväganden beaktar effekter i andra riktningen av offentlig basverksamhet. De investeringar som görs i allmänna, bil31

■

dande, utbildande och informativa aktiviteter typ
bibliotek, föräldra- och mödravårdsutbildning,
familjerådgivning och konsumentupplysning; i goda
bostäder och stadsplanering höjer också effektiviteten i det livslånga lärandet.

att underlätta för vuxna att fördjupa och utveckla
sina kunskaper samt att kunna samarbeta och
kommunicera,
■ att utveckla studieförmåga och studieintresse
samt individens ansvar för sina studier,
■ att stimulera de studerandes förmåga till självständig och kritisk granskning samt förmåga att på
egen hand lösa problem av olika slag,
■ att öka vuxnas förutsättningar till personlig utveckling och bildning samt deras förmåga att medverka i
kulturellt, socialt och politiskt liv och därigenom
bidra till det demokratiska samhällets utveckling,
■ att underlätta för vuxna att inhämta sådana kunskaper de behöver för att klara varierande arbetsuppgifter, medverka till arbetslivets förändring samt bidra
till full sysselsättning och därigenom främja utveckling och framsteg i samhället samt öka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv,
■ att medverka till att utjämna utbildningsklyftorna
mellan och inom generationer samt därigenom
verka för ökad jämlikhet och social rättvisa samt
■ att genom ett brett utbud av individanpassade
utbildningar ge vuxna förutsättningar att delta i
ett livslångt lärande, där återkommande utbildning blir allt vanligare.

Målstyrning
– mål för utbildningen för vuxna
Kunskapslyftskommittén anser att målstyrningen
måste vidareutvecklas och att det bör ske i perspektivet av livslångt lärande. I det syftet lägger kommittén förslag till övergripande mål för den samhällsstödda utbildningen för vuxna. Dessa mål följs upp
av förslag till särskilda mål/syften för kommunal
utbildning för vuxna och folkbildning. Som ett
ytterligare steg i konkretiseringen av målen ger kommittén exempel på hur målen för kommunal utbildning för vuxna skulle kunna kvantifieras.
Övergripande mål för utbildning för vuxna

Kunskapslyftskommittén föreslår att målen för samhällsstödd utbildning för vuxna – folkbildning, kommunal utbildning för vuxna, särvux, sfi, SSV, kvalificerad yrkesutbildning, kompletterande skolor och
högskola – ska bygga på en gemensam värdegrund
för det livslånga lärandet och ha som resultatmål

Kunskapslyftskommittén föreslår att de övergripande
målen för samhällsstödd vuxenutbildning ska beslutas av riksdagen och föras in i den lag (motsvarande)
som reglerar respektive vuxenutbildares verksamhet.
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grundskola som högsta utbildningsbakgrund
visar att andelen med enbart grundskola kan förväntas sjunka med cirka åtta procent som ett
riksgenomsnitt. Ambitionen är att öka denna
förändringstakt. Politiker på lokal nivå måste
konkretisera detta riksgenomsnitt utifrån lokala
förhållanden.
■ Andelen medborgare med treårig gymnasial nivå
ska ha höjts med fem procent.
En framräkning av andelen medborgare med
treårig gymnasial utbildning som högsta utbildningsbakgrund visar på motsvarande sätt att
andelen med treårig gymnasial utbildning stiger
med cirka fyra procent. Politiker på lokal nivå
måste konkretisera även detta riksgenomsnitt
utifrån lokala förhållanden.
■ Minst 70 procent av de studerande ska vara nöjda
med
• den vägledning de erhållit,
• sin individuella studieplan,
• sina möjligheter till validering av sin reella kompetens
• kursutbudet samt
• uppläggningen av studierna.
■ De studerandes resultat ska utvärderas. I de fall
kommunen använder nationella prov bör hänsyn
alltid tas till behovet av mångfald och de olika
målgruppernas skiftande behov. De studerandes
resultat ska minst vara likvärdiga de resultat som
ungdomar i gymnasieskolan presterar.

Särskilda mål för kommunal utbildning
för vuxna och statens skolor för vuxna

Kunskapslyftskommittén föreslår också särskilda
mål för kommunal utbildning för vuxna och statens
skolor för vuxna. I dessa markeras att utbildningsanordnarna ska medverka till att förverkliga den samhällsstödda vuxenutbildningens övergripande mål
genom att erbjuda vuxna kompetensgivande utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. De särskilda målen konkretiseras dels i resultatmål på deltagarnivå dels i riktlinjer för hur man ska arbeta i
kommunal utbildning för vuxna och statens skolor
för vuxna med uppsökande verksamhet, information, vägledning, validering, att erbjuda ett brett
efterfrågestyrt och behovsinriktat utbud, att organisera utbildning på ett flexibelt sätt och att utveckla
flexibla studieformer, samråd med utbildningsanordnare på eftergymnasial nivå, näringslivet, arbetsförmedling, fackliga organisationer m.fl.
Exempel på kvantitativa mål för
kommunal utbildning för vuxna

Den kommunala utbildningen för vuxna ska inom en
tioårsperiod minst ska ha uppnått följande kvantitativa och kvalitativa mål i förekommande fall avseende
den vuxna befolkningen mellan 20 och 64 år:
■

Andelen medborgare med grundskola som högsta
utbildningsnivå ska ha minskat med tio procent.
En framräkning av andelen medborgare med
33

■

Fullföljandegraden i sfi – räknat två år efter det att
kursen påbörjats – ska höjas till lägst 60 procent.
■ Av de studerande i särvux ska minst hälften delta
i lägst halvtidstudier.

Folkbildning – mål och syften

Folkbildningen (studieförbund och folkhögskolor)
fastställer själva sina mål – inom de ramar regeringen anger. Kunskapslyftskommittén föreslår
att beskrivningen av syftet med statens stöd till
folkbildningen förtydligas kring vägledning, kunskap och kompetens samt livslångt lärande.

Vuxenutbildningslag

I Kunskapslyftskommitténs arbete med att värna
den samhällsstödda utbildningen för vuxna borde
det egentligen vara logiskt att lägga ett förslag med
de övergripande målen inlagda i en vuxenutbildningslag för vuxnas livslånga lärande. Kunskapslyftskommittén når i sitt slutbetänkande inte ända fram
till ett sådant förslag utan inskränker sig istället till
att som ett första steg föreslå en vuxenutbildningslag och en vuxenutbildningsförordning för kommunal utbildning för vuxna (inklusive sfi och särvux)
samt för statens skolor för vuxna och att regeringen
överlämnar till Skollagskommittén att lämna förslag
till närmare innehåll i den föreslagna vuxenutbildningslagen.
De särskilda målen och riktlinjerna för kommunal
vuxenutbildning och SSV bör återfinnas i vuxenutbildningsförordningen.

Styrmedel
– statliga organ och myndigheter
För att genomföra de aktuella reformerna på vuxenutbildningsområdet krävs styrmedel av olika slag:
lagar, förordningar och offentliga resursinsatser för
att garantera platstillgång och studiestöd. När det
gäller den statliga myndighetsorganisationen för
Kunskapsbygget och livslångt lärande är det framför
allt tre delvis sammanflätade problem som behöver
lösas. För det första måste helhetsperspektivet
avspeglas i myndighetsorganisationen. För det andra
bör gränsdragningen mellan myndigheternas tillsynsuppdrag och främjandeuppdrag vara klar. För
det tredje måste myndighetsstrukturen befrämja
goda relationer mellan staten och kommunerna.
Mot denna bakgrund föreslår Kunskapslyftskommittén
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att det inom regeringskansliet inrättas en sektorsövergripande, rådgivande Beredning för livslångt lärande.

tutioner. Inledningsvis föreslår Kunskapslyftskommittén att man inrättar
en statlig Främjandemyndighet som ägnar sig
dels åt utvärderingar av det livslånga lärandet
dels åt utveckling av kvalitetssäkringssystem för
det livslånga lärandet.

Under regeringsnivån anser Kunskapslyftskommittén
att det finns behov av två typer av statliga organ
– myndigheter med kontrollerande uppdrag
respektive organ med främjande uppdrag – och
att man bör pröva att i huvudsak skilja myndigheternas kontrollerande uppdrag från de
främjande.

Och att man startar
ett utvecklingsprojekt för metod- och modellutveckling när det gäller validering.

Till de kontrollerande räknar kommittén regeltillsyn, uppföljning av resultat- och måluppfyllelse,
information om resultat- och måluppfyllelse och
sektorsforskning i anslutning till de kontrollerande
uppdragen. De kontrollerande uppdragen kan även
fortsättningsvis hanteras av sektorsorgan som Skolverket, Högskoleverket, Folkbildningsrådet, Ams
och den föreslagna nya myndigheten för eftergymnasial yrkesutbildning.
Till de främjande uppdragen räknar kommittén
dialog mellan statliga företrädare och representanter
för utbildningssektorn, kvalitetsutveckling, utvärdering, kompetensutveckling för vuxenutbildare och
forskning i anslutning till främjandeuppdragen.
Kunskapslyftskommittén föreslår att man successivt
prövar att överlåta de främjande uppdragen på separata statliga organ, partnerskap och forskningsinsti-

Valideringsprojektet skulle kunna förläggas till den
föreslagna Främjandemyndigheten för utvärdering
och kvalitetssäkring som i sin tur skulle kunna upphandla det av någon eller några högskolor. Främjandemyndigheten skulle också kunna bli den myndighet som hanterar den av Kunskapslyftskommittén föreslagna utvecklingen av distansutbildning/flexibelt lärande med IT-stöd.
När det gäller relationerna mellan staten och kommunerna anser Kunskapslyftskommittén att det är
angeläget att hålla fast vid decentraliseringen men
att de nationella målen för utbildningspolitiken
måste bli tydligare. Kommittén anser vidare
att former för regelbundna överläggningar och
överenskommelser mellan stat och kommuner
bör etableras på utbildningsområdet.
35

Denna dialog skulle dels ha en nationell dimension
dels en lokal. På nationell nivå skulle övergripande
mål och resultat av kommunernas insatser för
Kunskapsbygget och det livslånga lärandet diskuteras mellan statliga företrädare och kommunala politiker m.fl. intressenter. Den nationella dialogen skulle kunna sortera under Beredningen för livslångt
lärande och resultaten av överläggningarna ta sig
uttryck i överenskommelser om statliga stimulansbidrag till temporära främjandeinsatser. På lokal nivå
handlar det om att fortsätta den dialog som introducerades av Delegationen för kunskapslyftet. I linje
med Kunskapslyftskommitténs ställningstagande att
skilja tillsyn och främjande framför allt på lokal nivå
skulle denna dialog kunna hanteras av Beredningen
för livslångt lärande alternativt Främjandemyndigheten för utvärdering och kvalitetssäkring.
Dialogen och det faktum att myndigheternas kon-

trollerande uppdrag i huvudsak skiljs från de främjande skulle konstruktivt kunna bidra till att lösa
upp spänningen mellan statens roll som överordnad
och samtidigt med kommunerna samspelande part.
När det gäller sektorsmyndigheternas främjandeuppdrag i övrigt föreslår Kunskapslyftskommittén
att man successivt undersöker möjligheterna att
lägga över dem på partnerskap och de aktörer som
ingår i dessa.
Kunskapslyftskommittén föreslår regeringen
att snarast tillsätta en organisationskommitté
för att förbereda de föreslagna orgnisationsförändringarna och få till stånd en kontinuerlig
förändringsprocess när det gäller organisationsstrukturen.
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Forskning, utveckling och
kompetensutveckling för vuxenutbildare
Utveckling av webbaserat lärande

webbaserade kurser på såväl grundläggande
som gymnasial nivå.

Webbaserat lärande ger – som Kunskapslyftskommittén ser det – vuxna (och ungdomar) möjligheter
att skaffa sig grundläggande och gymnasial utbildning
på tid och plats och i en studietakt som bäst passar
den enskilde. När kurser för denna form av lärande
väl har byggts upp finns i princip hela utbudet tillgängligt för var och en som har tillgång till tekniken –
hemma eller i kommunernas studiecentra.
Nuvarande utvecklingsanslag medger inte den
storskaliga satsning som Kunskapslyftskommittén
tror är förutsättningen för att detta lärande inom
rimlig tid ska slå igenom. Kunskapslyftskommittén
föreslår

att utvecklingsarbetet delas upp i två perioder.
Den första perioden föreslås omfatta fyra år.
Därefter utvärderas resultaten och beslut fattas
om det fortsatta arbetet.
Webbaserade kurser ger stora möjligheter för studerande med funktionshinder. En ram om 10-15 procent av det totala utvecklingsanslaget bör inledningsvis låsas för anpassning av kurserna för studerande med funktionshinder.
Utvecklingsarbetet är i Kunskapslyftskommitténs
förslag väl avgränsat såväl vad gäller uppdraget som
tiden för arbetet. Kunskapslyftskommittén föreslår
därför

att staten ansvarar för att det sker en snabb
uppbyggnad av webbaserade kurser inom såväl
utbudet på grundläggande nivå, som på hela
det gymnasiala området.

att utvecklingsarbetet med att ta fram webbaserade kurser på grundläggande och gymnasial
nivå läggs ut som ett projekt. Utvecklingen bör
ske i nära samarbete med övrigt utvecklingsarbete på gymnasial nivå. En organisationskom-

att en planeringsram om 500 miljoner kronor
avsätts för att under en åttaårsperiod ta fram
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7.

Forskning om livslångt lärande

mitté bör få i uppdrag att utreda formerna för
hur detta projekt ska organiseras.
Kunskapslyftskommittén förutsätter att statens skolor för vuxna (SSV) eller andra lämpliga aktörer
kommer att få en central roll i utvecklingsarbetet.
Kunskapslyftskommittén konstaterar att den tekniska utvecklingen går mycket snabbt inom detta
område. Det är viktigt att ha uppsikt över hur
utvecklingen framskrider och kontinuerligt föra in
nya idéer i utvecklingsarbetet. Projektet ska dock
koncentreras på pedagogisk-metodiska frågor – inte
på att utveckla ny teknik.
Kunskapslyftskommittén utgår i sina förslag från
att samtliga ca 875 kurser ska stå till alla intresserade
utbildningsanordnares förfogande. Det förutsätter att
utvecklaren också tar fram ett handledarstöd för
dessa utbildningsanordnares lärare. Kunskapslyftskommittén föreslår

Kunskapslyftskommittén har tidigare genomfört en
kartläggning av forskning och utveckling inom vuxenutbildningens område. I den bekräftas att forskningen inom vissa av vuxenutbildningens kärnområden – kommunal utbildning för vuxna, statens skolor
för vuxna samt folkbildningen – är kraftigt åsidosatt.
Kunskapslyftskommittén föreslog i ett tidigare
betänkande en kraftfull och omedelbar satsning på
forskningen inom området vuxenutbildning och livslångt lärande. Eftersom forskarkompetens saknas helt
eller delvis på många högskolor och universitet föreslog kommittén en stegvis utbyggnad under exempelvis fem år.
Kunskapslyftskommittén föreslår
att regeringen vidtar åtgärder för att åstadkomma en kraftfull och omedelbar satsning på forskningen inom området vuxenutbildning och livslångt lärande.

att statens skolor för vuxna eller andra lämpliga
aktörer inom ramen för det aktuella utvecklingsprojektet får i uppdrag att dels vidareutveckla en handledarroll för olika utbildningsanordnares verksamma lärare, dels fungera som stöd för dessa lärare.

att den framtida forskningen utvidgas från att
hittills i huvudsak endast varit en fråga för de
pedagogiska institutionerna till att för framtiden
omfatta flera discipliner och ämnen, exempelvis
de antropologiska, ekonomiska, filosofiska, handikappvetenskapliga och sociologiska.
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Forskningen kommer med dessa förslag att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt och bland annat beröra
forskning kring formellt och informellt lärande, lärande i studier, arbetsliv och vardagsliv samt samspelet
mellan utbildning, lärande och samhällsutveckling.
Kunskapslyftskommittén föreslår i samband med
detta att medel bör avsättas för att underhålla och
uppdatera de databaser som utvecklats i samband
med Kunskapslyftskommitténs utvärderingar och
att ett statistikförsörjningsprogram utvecklas för en
fungerande forskning om det livslånga lärandet.

att regeringen ger ett eller flera nationella resurscentra – endera nya eller redan existerande,
exempelvis Vuxenutbildningscentrum i Linköping – i uppdrag att ansvara för spridning /nätverksuppbyggande.
att regeringen ger organisationskommittén för
utvecklingsprojektet om webbaserat lärande i
uppdrag att även agera för kunskapsspridande
när det gäller flexibelt lärande/lärande med
datorstöd.

Information – kunskapsspridning

Utbildning och
kompetensutveckling

Kunskapslyftskommittén föreslog också i det tidigare betänkandet att den som skulle få ansvaret för att
beställa forskning också skulle ges ett ansvar för att
forskningsresultaten spreds till avnämarna och att
informationsverksamheten efter en kort introduktionsperiod utvärderas ur användarsynpunkt.
Kunskapslyftskommittén vidhåller sina tidigare
förslag och föreslår vidare

Kunskapslyftskommittén lämnade i ett tidigare delbetänkande förslag avseende utbildning av lärare.
Kommittén har även lämnat remissyttrande på
Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande, där
Kunskapslyftskommittén tillstyrkte förslagen avseende skolledarutbildningen samt lärarutbildningarna
i allmänhet men uttryckte sin oro över möjligheterna att rekrytera blivande yrkeslärare. Kommittén
betonade bland annat vikten av en lärarutbildning
som tar hänsyn till de speciella villkor som gäller för
lärare i vuxenutbildning samt gav exempel på vad
som borde ingå i en specialisering för sådana lärare.
Kommittén var vidare tveksamt inställd till åtskill-

att dels forskningsresultat från förekommande
svensk och internationell forskning kring vuxenutbildning och livslångt lärande sprids till praktiker, dels att nätverk utvecklas för erfarenhetsutbyte praktiker emellan.
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naden mellan lärarutbildningen för folkhögskollärare och lärarutbildningen för lärare i kommunal vuxenutbildning.
Lärarutbildningskommitténs förslag till utbildning
i specialpedagogiska frågor kommer enligt Kunskapslyftskommitténs bedömning innebära att en långsiktig kunskapsuppbyggnad på detta område sker, vilket är angeläget.
Beträffande utbildningen till studie- och yrkesvägledare har Kunskapslyftskommittén en jämfört med
Lärarutbildningskommittén avvikande uppfattning.
Kommittén anser inte att utbildningen för studieoch yrkesvägledare går att lägga in i en lärarutbildning där endast dess inriktning och specialiseringen
ger utbildning i för studie- och yrkesvägledare
väsentliga områden. Regeringen har nyligen tillsatt
en utredning om vägledning. Kunskapslyftskommittén vill understryka vikten av att vägledning

inom vuxenutbildningen ses i ett brett perspektiv
och att samarbete/samordning med utbildning för
vägledare inom arbetsmarknadsverkets område
övervägs.
När det gäller lärares och övrig personals generella
fort- och vidareutbildning föreslår Kunskapslyftskommittén
att Skolverket får i uppdrag att särskilt följa upp
hur fort- och vidareutbildning för vuxenutbildningens personal hanteras av kommunerna.
Under Tema 2 lägger Kunskapslyftskommittén förslag om att ge Skolverket och Folkbildningsrådet i
uppdrag att kartlägga behov och utbud av fort- och
vidareutbildning i specialpedagogiska frågor.
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Omvärld – utbildningspolitiska
utmaningar – utbildningsbehov
Att vi lever i en förändringstid är inte kontroversiellt
att påstå även om det är svårare att peka ut vad förändringarna består i, hur stora de är och hur snabbt
de går. Att vi tidigare levt i ett jordbrukssamhälle
som sedermera blev ett industrisamhälle är också de
flesta överens om liksom att vi nu håller på att lämna
industrisamhället - men för vad? Till att börja med
talade man lite obestämt om det postindustriella
samhället och sedan något mer precist om tjänstesamhället. Så småningom etablerades begreppet
kunskapssamhället och andra beteckningar som härrör från den nya informationstekniken: informationssamhället, IT-samhället, nätverksekonomin och det
experimentella samhället. Mer svepande har man
börjat använda uttrycket den nya ekonomin.
På samhällsnivå kan man hävda att vi både lever i
ett kunskaps- och ett informationssamhälle där

tion – kunskap – eftertanke – handlande. Data måste
bearbetas för att bli till information och kunskap.
Avgörande i denna kedja är individens kunskaper, erfarenheter, förmåga till kritiskt tänkande och engagemang.
Att vi lever i ett informationssamhälle med en allt
större tillgänglighet till information och att allt fler
ägnar sig åt att bearbeta information är uppenbart:
■

För närvarande har uppskattningsvis 100 miljoner
människor tillgång till Internet. År 2002 beräknas
den siffran ha ökat till 320 miljoner.
■ Idag har 70 procent av jordens befolkning inte
ringt ett telefonsamtal. Trots det gör vissa prognosmakare bedömningen att inom en relativt snar
framtid kommer i stort sett alla ha full bredbandstillgång till nätet.
■ Av alla vetenskapsmän som någonsin levt, lever 90
procent idag.
■ Det är de kunskapsintensiva sektorerna som växer
snabbast. Inte bara vetenskapsmän utan många andra
aktörer – producenter och konsumenter – provar
nytt, experimenterar och utvecklar ny kunskap.

”Kunskap är innehållet, informationstekniken mediet.
Det är innehållet som är förändringskraften men mediet underlättar förändringsprocessen.”
På individnivå talar man om kedjan: data – informa41

8.

■

Utbildningspolitiken som resursskapare

Den vetenskapliga kunskapsmassan fördubblas för
närvarande vart femte till sjätte år. År 2020 beräknas
den fördubblas var 73dje dag.

och som en del i innovationssystemet

Att producera och sprida kunskap är viktiga uppgifter för utbildningssystemet även om detta allt mer
kommer att ske i samspel med andra aktörer. Nya
kunskaper som kommer ut i samhället via unga och
vuxna bidrar till att utveckla produkter och tjänster,
produktionsprocesser och produktionsmetoder,
marknader och organisationer såväl lokalt, som
regionalt, nationellt och internationellt.

Den kanske viktigaste aspekten ur kommitténs synvinkel i detta sammanhang är kopplingen mellan
kunskapssamhälle och livslångt lärande. Det finns
många skäl till att livslångt lärande blivit mer betydelsefullt. En fundamental aspekt är att i och med
att kunskapsmassan kontinuerligt växer blir det allt
orimligare att ens tänka sig att man i ungdomen ska
kunna inhämta mer än en bråkdel av de kunskaper
man kommer att behöva under sitt liv. Det mesta av
dessa kunskaper finns inte ens utvecklade när man
går i ungdomsskolan! Det livslånga lärandet har därför ett värde i sig. Färdigutbildade blir vi aldrig men
vi kan alla delta i ett individuellt bildningsprojekt
liksom i ett kollektivt. Dessutom har det livslånga
lärandet ett praktiskt värde både politiskt och kulturellt men naturligtvis också för arbetslivet. Alla
måste ha tillgång till en plattform – en god basutbildning – för det fortsatta lärandet.
Många scenariokonstruktörer har sökt utforska
kunskaps- och IT-samhällets hot och möjligheter.
Vad som förefaller vara nytt i den utbildningspolitiska framtidsdiskussionen är den – jämfört med tidigare – starkare betoningen på:

Utbildningspolitik för bättre
konkurrenskraft och infrastruktur

Ett högkvalitativt system för livslångt lärande är ett
angeläget utbildningspolitiskt bidrag till den infrastruktur som är en förutsättning för att ett
land/region/lokalsamhälle ska kunna delta i och dra
nytta av den globala utvecklingen. För att få ett bra
individ- och företagsklimat behöver man utveckla
både en god yrkesutbildning i snävare bemärkelse
och möjligheter till en bredare allmänbildning.
Validering, vägledning, flexibelt lärande/distansutbildning och kvalitetssäkring lär också bli viktiga
utvecklingsområden för det livslånga lärandet i en
globaliserad värld.
Utbildningspolitiken som problemlösare – kompetensbrist och en åldrande befolkning

I Sverige liksom i andra OECD-länder måste utbildningspolitiken hjälpa till att lösa omställningsprob42

■

lem för arbetskraft med kort och/eller inadekvat
utbildning. På liknande sätt har utbildningspolitiken
viktiga uppgifter att fylla då befolkningen åldras.
Dels måste utbildningspolitiken inriktas på att stimulera arbetskraftsutbudet. Även individer som
förefaller stå långt ifrån arbetsmarknaden måste få
chansen att komma ikapp men naturligtvis ska ingen
parkera i utbildning som inte är motiverad och
intresserad. Dels behövs kompetensutveckling i
arbetslivet för äldre anställda. Det förutsätter i sin
tur att de får tillgång till de baskunskaper som krävs.
Ett livslångt lärande är också en förutsättning för ett
aktivt åldrande.

de kulturella och humanistiska inslagen
demokratiaspekten av utbildning och livslångt
lärande
■ bredden i det livslånga lärandet, att utbildning fördelas jämlikt och jämställt så att även utsatta
grupper ges förutsättningar till livslångt lärande
■ att alla så tidigt som möjligt får tillgång till en god
plattform för det fortsatta lärandet, en plattform
som möjliggör en kreativ och flexibel individuell
utveckling
■ förutsättningarna för individerna till kontinuitet i
lärandet så att de kan realisera sina personliga studie- och framtidsplaner.
■

I de senare avseendena underlättas utbildningspolitiken i och med att den kan anknyta till att i en globaliserad värld är en god infrastruktur på utbildningsområdet, en infrastruktur för livslångt lärande,
en viktig del i ett gott företagsklimat. Ett brett kunskapsbehov kommer att finnas även inom arbetslivet. Ett gott individklimat – som också är en förutsättning för ett gott företagsklimat – inkluderar
utbildning och livslångt lärande och därtill inte
enbart utbildning i snäv bemärkelse utan även
utbildning som kultur och bildning.

Offensiva politiska strategier
I en globaliserad värld blir nödvändiga offensiva
uppgifter för staten att värna den demokratiska
utvecklingen, att förhindra att marknadskrafterna
undergräver viktiga kulturella värden och att motverka polarisering på arbetsmarknaden och mellan
grupper och regioner. I det sammanhanget blir
utbildningspolitik en del av en övergripande politisk
strategi.
Till statens särskilda uppgifter på utbildningsområdet i framtiden kommer att höra att gentemot de
kommersiella krafterna bevaka:
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Utbildningsbehov – kompetenskrav

■

En huvuduppgift för utbildningssystemet blir att ge
alla individer möjligheter att tillägna sig och utveckla de grundläggande kunskaper och färdigheter som
individerna behöver för att bli delaktiga i samhället
och som behövs på arbetsmarknaden. I en situation
där ny kunskap produceras snabbt blir den grundläggande utbildningens huvuduppgift att ge en bas
för framtida aktiviteter snarare än att förbereda för
initial yrkesverksamhet. Om detta råder tämligen
stor enighet. Frågan är snarare vad ett baspaket ska
innehålla. Individens behov ska stå i centrum men
de relaterar till samhällsutvecklingen och arbetslivet.

Vad har den formella utbildningen att lära av
arbetslivet och vice versa – ett praktikorienterat
sätt att närma sig lärandet respektive ett aktivt och
reflekterande sätt att lära?

De internationella och svenska prognoserna och
utvecklingstendenserna ger för arbetslivets del följande indikationer om vilka kompetenskrav en basutbildning ska svara upp mot och vilka sektorer och
typer av arbeten som den ska förbereda för
■

Krav på högre formell utbildningsnivå.
■ Mer komplexa arbetsuppgifterna där ofta personliga relationer ingår – kontakter, rådgivning och
kundservice.
■ De sektorer som expanderar är de kunskapsintensiva tjänste- och industrisektorerna.
■ De mest efterfrågade utbildningsinriktningarna är
vård, ekonomi och teknik.

■

Hur ska uppdelningen i basutbildningen se ut på
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet?
■ Vilka baskunskaper förutom att läsa, skriva och
räkna ska uppmärksammas? Humanistiskt, samhällsvetenskapligt, matematiskt, analytiskt, tekniskt kunnande?
■ Vilka färdigheter och personliga egenskaper ska
tränas och i så fall hur? Social kompetens, samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, entreprenörskap, kreativitet, problemlösning, självförtroende, lust att lära, lust att verka?
■ Vilken vikt ska fästas vid att kombinera teori och
praktik och hur ska det gå till?

För att kunna arbeta i de expansiva sektorerna vare
sig det handlar om produktion eller tjänster, stora
eller små arbetsorganisationer betonas allt mer den
generella kompetensen snarare än den rent företagsspecifika.
Personliga egenskaper som social kompetens, samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och initiativförmåga blir allt viktigare. Att vara engagerad i arbetet och att ge service åt kunder, att kunna ta folk liksom att kunna hantera affärskontakter är avgörande
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i ett allt mer kontaktintensivt arbetsliv. Till förutsättningarna för att kommunicera hör också språkkunskaper och förståelse för andra kulturer.
Entreprenörskap liksom social kompetens sammanfattar viktiga aspekter av de nya krav som ställs i
arbetslivet nästan oberoende av vilken bransch det
handlar om.
För att kunna hantera de komplexa arbetsuppgifterna krävs förmåga till helhetssyn, att ta ansvar för
planering och utförandet av olika arbetsuppgifter
inklusive den egna kompetensutvecklingen – ett
slags individuellt ledarskap. Att vara utvecklingsinriktad, ha självförtroende och lust att lära är viktigt
liksom att kunna planera, följa upp och utveckla.
Andra generella kunskaper och egenskaper av
betydelse för framtiden ligger inom området kreativitet och problemlösningsförmåga. Dessa förmågor
relateras även till teoretiska kunskaper och intellektuella färdigheter såsom analytisk, teoretisk, matematisk och teknisk förmåga.
Basutbildningsbehoven kan dock ändras över
tiden. Under förnyelse- och expansionsfaser, som den
vi är inne i nu, introduceras nya metoder och produkter. Då krävs personal som kan den nya tekniken
men tillgången på dylika individer är låg. Företagen
tvingas satsa på att lära upp anställda. Efterfrågan på
individer med hög allmän kompetens och god problemlösningsförmåga stiger därför. När man kommer
över i en effektiviseringsfas kan efterfrågan förskjutas
mot lägre men mer specifik kompetens och mer av

lärandet kan överlåtas på utbildningssystemet.
Vi kan inte med säkerhet veta om den nya ekonomin med dess snabba förnyelseprocesser är här för
gott. Under överblickbar framtid verkar det vara så.
Att satsa på en god basutbildning och ett livslångt
lärande bör dock under alla omständigheter var en
riktig investering. Med allmänna kunskaper, självförtroende och social förmåga i bagaget är man väl rustad och kan gripa tillfällena i flykten.
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Vad kostar Kunskapslyftskommitténs förslag?

Kunskapslyftskommittén vill satsa mer på kvalitet i
Kunskapsbygget och mindre på kvantitet. Till de för-

slag som bidrar till kvaliteten i infrastrukturen och
bemötandet av individer i behov av stöd hör följande.

Årliga statsfinansiella kostnader för Kunskapslyftskommitténs kvalitetshöjande förslag i den ordning de presenterats här:
Särvuxreform
Studiehandledning och stöd
Särskilda insatser för studerande med funktionshinder

7 miljoner kronor per år
112 miljoner kronor per år
40 miljoner kronor per år

Beredning för livslångt lärande

3 miljoner per år

Projekt validering

5 miljoner per år (totalt 15 miljoner över tre år)

Temporära främjandeinsatser

20 miljoner per år

Utveckling webburna kurser

60 miljoner per år (totalt 500 miljoner över åtta år)

Forskning om livslångt lärande

16 miljoner per år (totalt 162 miljoner över 12 år)

Information-kunskapsspridning
Summa

2 miljoner per år
265 miljoner per år
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Årliga statsfinansiella kostnader för Kunskapslyftskommitténs förslag när det gäller utbildningsplatser och studiestöd:
Utbildningsplatser

2 200 miljoner per år

Studiestöd

7 000 miljoner per år

Summa

9 200 miljoner per år

Totalt

9 400 miljoner per år

Utgångspunkten i regeringens satsning på
Kunskapslyftet var att de tillfälliga insatser som
genomförts under åren 1992–1996 skulle ersättas av
en varaktig utbyggnad av den reguljära vuxenutbildningen. Besluten innebar en kraftig omfördelning av
statens resurser i syfte att långsiktigt förstärka utbildningsnivån och höja kompetensen i stället för att
erbjuda kontant stöd och tillfälliga insatser för
arbetslösa. Läsåret 2000/01 ligger de beräknade utgifterna för platserna i Kunskapslyftet på 4 400 mil-

joner kronor och för det särskilda utbildningsbidraget, UBS, på 5 100 miljoner kronor, sammanlagt
9 800 miljoner kronor.
Kompletta förslag, motiveringar och bakgrundsbeskrivningar finns att läsa i Kunskapsbygget 2000 –
det livslånga lärandet. Slutbetänkande från
Kunskapslyftskommittén SOU 2000:28.
Avslutningsvis i betänkandet återfinns de reservationer och särskilda yttranden som avlämnats.
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Produktion: Svensk Information
Tryck: Graphium Västra Aros, Västerås 2000

Kunskapslyftskommittén startade sin verksam-

Kunskapsbygget är det sammanfattande namn

het 1995. Kommitténs huvuduppgift har varit

Kunskapslyftskommittén gett sina förslag till

att ta fram underlag för en nationell svensk vux-

vuxenutbildningsreform som presenteras i denna

enutbildningspolitik. Vad ska staten göra för att

rapport. Publikationen är uppdelad i åtta teman

åstadkomma ett fortsatt kunskapslyft för vuxna

som tar sin utgångspunkt i individen för att

som en del i en strategi för ett livslångt lärande?

sedan gå ut i allt vidare cirklar via tillång till stu-

Kunskapslyftskommittén har också haft två spe-

dieplats och studiestöd till infrastruktur och

cialuppdrag – att utvärdera Kunskapslyfts-

omvärld. Ett särskilt avsnitt ägnas åt studerande

projektet och att utreda situationen för stude-

med funktionshinder.

rande med funktionshinder.
Det är kommitténs förhoppning att förslagen och
Kunskapslyftsprojektet började den 1 juli 1997

underlaget i kommitténs slutbetänkande ska

och är en femårig statlig satsning. Det vänder sig

öppna för en bred diskussion om vuxenutbild-

främst till arbetslösa vuxna som saknar treårig

ningen på 2000-talet och att vi därmed kan ta

gymnasial utbildning, men även anställda och

några steg på vägen mot ett effektivt och rättvist

andra vuxna kan delta i mån av plats. Över

kunskapssamhälle i Sverige, ett kunskapssam-

100 000 heltidsplatser har årligen funnits till-

hälle tillgängligt för alla.

gängliga och ett särskilt utbildningsbidrag, UBS,
har varit kopplat till projektet.

