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Det svenska samhället har under
lång tid – det kan mätas i decennier –
inte tillräckligt värderat vad utbild-
ning, forskning och kompetensut-
veckling betyder för vår välfärd.

I ett internationellt perspektiv har
Sverige halkat efter i den process
som flertalet industriländer genom-
går i riktning mot att bli kunskaps-
samhällen.

Om Sveriges konkurrenskraft och
tillväxt varaktigt skall kunna förbätt-
ras måste kunskaper och färdigheter
åter sättas i centrum för politiken. In-
satser behövs på många områden:
skolan, yrkesundervisningen, den
högre utbildningen och möjligheter-
na att senare i livet vidareutveckla
sin kompetens inom arbetslivet.

En satsning på kunskapssamhället
är nödvändig inte bara för industrins
vidkommande. Skall vi i framtiden
ha råd med en god sjukvård och er-
bjuda en bra omsorg för både barn
och gamla måste detta baseras på en
allmän ekonomisk tillväxt.

Dessbättre tycks medvetandet
om dessa samband ha ökat på senare
tid, kanske beroende på den kris som
samhällets finanser och särskilt ar-
betsmarknaden drabbats av. Männi-
skors trygghet och levnadsstandard
är inte längre lika självklar, och det
har uppstått en insikt om att det mås-
te skapas förutsättningar för en star-
kare samhällsekonomi.

En mycket viktig del i detta arbe-
te för framtiden är den satsning på
kunskapslyft och livslångt lärande
som regeringen tagit initiativ till. Ett
litet första steg har tagits genom att
en kommitté fått till uppgift att ta
fram en strategi på detta område.

Kommittén har avlämnat ett första
delbetänkande som i huvudsak be-
handlar kunskapslyftet. Frågorna om
det livslånga lärandet kommer enligt
uppgift att behandlas senare i utred-
ningens arbete.

Kommittén betonar att det be-
hövs ett generellt kunskapslyft i
samhället särskilt när det gäller vux-
na som inte har gymnasiekompetens
eller ens fullbordad grundskola. Mot
detta kan man knappast invända –
självfallet har dessa kategorier en
stor potential för kompetensutveck-
ling i form av ett livslångt lärande.

Med en sådan målsättning måste
man dock också ingående analysera
hur man får till stånd en ändamålsen-
lig fortbildning i arbetslivet. Grund-
kompetensen är viktig men den måste
sättas i relation till det livslånga läran-
det i arbetslivet. Båda delarna måste
fungera om helheten skall bli god.

Att strikt dela in den vuxna be-
folkningens kunskapsinhämtande
och kompetensutveckling i olika sta-
dier och skeenden kan leda tanken
fel. Framför allt riskerar man då att
hindra mer okonventionella lösning-
ar.

I utredningen anförs t ex att staten
och kommunen genom kunskapslyf-
tet (läs vuxenutbildningen) skall stå
för det skyddsnät som kompletterar
det livslånga lärandet (läs kompe-
tensutvecklingen i arbetslivet).

Innebörden blir att samhällets in-
satser begränsas till att skapa rättvisa
i systemets bas, nämligen individens
grundutbildning, samt därutöver viss
samordning och infrastruktur för
kompetensutvecklingen. 

Däremot ses det livslånga läran-
det i arbetslivet som ett särintresse
för den enskilda individen och ar-
betsmarknadens parter. Det är ett
synsätt som förefaller väl snävt.

I vårt föränderliga samhälle
kommer kraven på ny kunskap stän-
digt att öka. Det vore olyckligt om
individens rätt till utbildning skulle
sättas i relation till någon förutbe-
stämd kunskapsnivå, t ex gymnasie-
kompetensen.

Läkarförbundet menar att det inte
skall finnas någon självklar gräns för
var statens engagemang i det livs-
långa lärandet skall upphöra. Indivi-
dens egen motivation är självfallet
den bästa drivkraften, men även sta-
ten och arbetsgivare måste ta ansvar
för kompetensutvecklingen.

Många yrkesgrupper med lång ut-
bildning, däribland läkarna, har ett
stort behov av en planlagd och struk-
turerad individ- och verksamhetsan-
passad kompetensutveckling. En all-
varlig brist idag är att ansvarsfördel-
ningen för denna är oklar och att ar-
betsgivarna inte tar ett tillräckligt an-
svar för en ändamålsenlig fortbild-
ning.

Därför bör staten tydligare kräva,
uppmuntra och underlätta kompe-
tensutveckling i arbetslivet. Det är
angeläget att finna former för regle-
ring och finansiering av sådan verk-
samhet.

Kommitténs fortsatta arbete blir
därför på sätt och vis intressantare än
detta första betänkande om ett gene-
rellt »kunskapslyft». Det livslånga
lärandet är minst lika viktigt om Sve-
rige skall kunna utvecklas som ett
kunskapssamhälle. •

KUNSKAPSLYFT
BRA FÖR SVERIGE
Men det livslånga lärandet måste lyftas fram bättre
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