Esa Poikela
Matts Granö
Harri Keurulainen
Paula Kuusipalo
Pentti Silvennoinen
Gunnel KnubbManninen
Heikki Silvennoinen

Kompetens och arbetsförhållanden
inom fria bildningen i Svenskfinland
och övriga Finland

Publikationer från Rådet för utbildningsutvärdering 43

Publikationer från Rådet för utbildningsutvärdering 43

Kompetens och arbetsförhållanden inom
fria bildningen i Svenskfinland
och övriga Finland
Esa Poikela
Matts Granö
Harri Keurulainen
Paula Kuusipalo
Pentti Silvennoinen
Gunnel Knubb-Manninen
Heikki Silvennoinen

FÖRSÄLJNING AV PUBLIKATIONEN:
Sekretariatet för utbildningsutvärdering
PB 35, 40014 Jyväskylä universitet
tel. (014) 260 3220
fax (014) 260 3241
ktl-asiakaspalvelu@ktl.jyu.fi
www.edev.fi

Utgivare: Rådet för utbildningsutvärdering, Jyväskylä 2009

© Rådet för utbildningsutvärdering och Gunnel Knubb-Manninen

Pärmfoto: Kören Kehittyvien laulajien kuoro (Jyväskylä församling)
Fotograf: Martti Minkkinen
Omslag och layout: Martti Minkkinen
Ombrytning: Kaija Mannström

ISSN 1795-0155 (Häftad)
ISSN 1795-0163 (PDF)
ISBN 978-951-39-3807-9 (Häftad)
ISBN 978-951-39-3808-6 (PDF)
Jyväskylä universitetstryckeri
Jyväskylä 2009

Innehåll
Förord............................................................................................................. 3
Del I. Undervisningspersonalens kompetens, behörighet och
arbetsförhållanden inom det fria bildningsarbetet i Svenskfinland
1

Utvärderingsuppgift och bakgrunden till den............................................. 7

2

Referensram för analys och utvärdering av undervisningspersonalens
kompetens och arbetsförhållanden............................................................. 8

3

Genomförandet av utvärderingen.............................................................. 14

4

Undervisningspersonalens kompetens och arbetsförhållanden
i ljuset av enkätresultaten......................................................................... 16
		 Den svenska undervisningspersonalens behörighet och kompetens....... 16
		 Den svenska undervisningspersonalens ställning och
		 arbetsförhållanden..............................................................................20
		 Den svenska personalens syn på bildningsuppgiften samt fria
		 bildningens utmaningar......................................................................22
5

Slutsatser om den svenska undervisningspersonalens kompetens
och arbetsförhållanden i relation till fria bildningens framtida
uppgifter och behoven att utveckla verksamheten.....................................24

1

Del II. Undervisningspersonalens kompetens, behörighet och arbetsförhållanden inom det fria bildningsarbetet i landet som helhet
6

Undervisningspersonalens kompetens och arbetsförhållanden
inom det fria bildningsarbetet i landet som helhet.....................................29
		 Utvärderingsmaterial och -metod.........................................................29
		 Utvärderande sammandrag av undervisningspersonalens
		 kompetens och arbetsförhållanden......................................................30
		 Utvärderande slutsatser om bildningsuppgiften i fritt
		 bildningsarbete...................................................................................33
7

Slutledningar och utvecklingsförslag rörande den fria bildningen
i landet som helhet ...................................................................................36

Referenser......................................................................................................43

2

Förord
Rådet för utbildningsutvärdering tillsatte den 12.6.2008 en planeringsgrupp med
uppgift att på uppdrag av undervisningsministeriet planera en utvärdering av
undervisningspersonalens kompetens, behörighet och arbetsförhållanden inom
det fria bildningsarbetet. Planeringsgruppen bestod av sakkunniga från olika
områden av fria bildningen. Som ordförande för planeringsgruppen fungerade
tf. enhetschef, specialsakkunnig Maisa Lovio, Finlands kommunförbund. Övriga
medlemmar var:
• enhetschef, utbildningsråd Risto Hakkarainen, Utbildningsstyrelsen
• lärarutbildningschef Harri Keurulainen, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu
• planerarlärare Merja Kittelä, Wellamo-opisto
• rektor Pentti Lemettinen, Lapuan kristillinen kansanopisto
• överinspektör Kirsi Lähde, Undervisningsministeriet
• docent, universitetslärare Ulla-Maija Salo, Helsingfors universitet
• planerare Leena Saloheimo, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY
• utbildningsråd, rektor emeritus Pentti Silvennoinen, Pietarsaaren
suomenkielinen työväenopisto
• bildningschef, rektor emerita Anneli Sjöholm, Lovisa svenska
medborgarinstitut, Lovisa stad
• generalsekreterare Jorma Turunen, Työväen Sivistysliitto.
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Förord

Gruppen sammankom med jämna mellanrum i Helsingfors under tiden juni –
september 2008, varefter utvärderingen genomfördes av en utvärderingsgrupp
likaså tillsatt av rådet.
Ordförande för utvärderingsgruppen var professor Esa Poikela från Lapin yliopisto. Som svensk sakkunnig i gruppen ingick utvecklingschef Matts Granö från
Axxell. Övriga medlemmar var lärarutbildningschef Harri Keurulainen från Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, utvecklingschef Paula Kuusipalo
från Social- och hälsoministeriet samt undervisningsråd Pentti Silvennoinen.
För organiseringen av utvärderingen ansvarade huvudplanerare Heikki Silvennoinen vid Sekretariatet för utbildningsutvärdering och som sekreterare för
planerings- och utvärderingsgrupperna fungerade projektplanerare Jyrki Jokinen. För utvärderingen av det svenska bildningsarbetet ansvarade huvudplanerare Gunnel Knubb-Manninen.
Huvudresultaten presenterades för undervisningsministeriet i slutet av juni
2009. I augusti hade representanter för läroanstalterna tillfälle att ta del av de
preliminära resultaten och ge sin respons på dem innan utvärderingsgruppen
formulerade sina utvecklingsförslag.
De nationella resultaten har utförligt beskrivits på finska i rapporten:
Poikela, E., Granö, M., Keurulainen, H., Kuusipalo, P., Silvennoinen, P.,
Jokinen, J., Knubb-Manninen, G. & Silvennoinen, H. Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuus, osaaminen ja työolot. Koulutuksen arviointineuvoston
julkaisuja 42.

Jyväskylä den 18 december 2009
Gunnel Knubb-Manninen
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DEL I

Undervisningspersonalens kompetens,
behörighet och arbetsförhållanden inom
det fria bildningsarbetet i Svenskfinland

Utvärderingsuppgift och
bakgrunden till den
Undervisningspersonalens kompetens utgör en av tyngdpunkterna i regeringsprogrammet och i statsrådets utvecklingsplan för utbildning och forskning för
åren 2008–2012. Detta utgör bakgrunden till att Rådet för utbildningsutvärdering
fick i uppdrag av undervisningsministeriet att utvärdera undervisningspersonalens kompetens, behörighet och arbetsförhållanden inom det fria bildningsarbetet. Temat har även intresserat centralorganisationerna inom det fria bildningsarbetet samt lärarfacket, vilka har fäst uppmärksamhet vid att undervisningspersonalens ställning, behörighet och arbetsförhållanden verkar att försämras.
Till följd av detta har de efterlyst en utvärdering av läget och åtgärder i syfte att
förbättra situationen.
Utvärderingen fokuserar i enlighet med uppdraget dels på en analys och beskrivning av läget och dels på en bedömning av situationen i relation till flera
kriterier. I första delen av denna rapport beskrivs situationen i Svenskfinland och
bedöms i relation den fria bildningens framtida uppgifter och behov. I andra delen bedöms hur tillfredsställande läget är i landet som helhet och vilka åtgärder
som borde vidtas.
Situationen i Svenskfinland beskrivs i fråga om:
• Undervisningspersonalens grundutbildning och behörighet
• Undervisningspersonalens kompetens och deltagande i fortbildning
• Undervisningspersonalens arbetsförhållanden och förändringar i dem
• Undervisningspersonalens syn på bildningsuppgiften.
Läget utvärderas sedan med beaktande av det fria bildningsarbetets framtida
uppgifter och behoven att utveckla verksamheten.
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Referensram för analys och
utvärdering av undervisningspersonalens kompetens och
arbetsförhållanden
Det fria bildningsarbetets uppgifter och mål
Syftet med denna utvärdering är att spegla undervisningspersonalens kompetens och arbetsförhållanden dels mot de mål som i dag styr verksamheten och
dels mot de framtida behov som kan skönjas. I lagen om fritt bildningsarbete
21.8.1998/632, som i dag styr verksamheten, sägs det: ”Det fria bildningsarbetet
syftar till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig
utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt
främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.” I de olika
läroanstaltsformerna betonas uppgifterna dock något olika. Inom studiecentralerna betonas främjandet av samhällsengagemang och aktivt medborgarskap.
Medborgar- och arbetarinstituten skall beakta lokala och regionala bildningsbehov medan folkhögskolorna har frihet att själv välja värdegrund och främja
sådana färdigheter som är förenliga med den. Sommaruniversiteten och idrottsinstituten har sina egna specifika utbildningsuppgifter.
Utvärderingen av undervisningspersonalens kompetens och arbetsförhållanden skall emellertid enligt uppdraget göras även i relation till hur uppgifterna ser
8
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ut i ett framtidsperspektiv och vilka behoven av att utveckla verksamheten är. I
utvecklingsprogrammet för fritt bildningsarbete 2009–2012 (Vapaan sivistystyön
kehittämisohjelma 2009–2012) föreslås en del modifieringar av verksamhet och
mål. Syftet skall vara att anordna utbildning som stöder samhällelig kohesion,
jämställdhet och aktivt medborgarskap. Målet skall vara att främja en mångsidig
utveckling av individers personlighet och välbefinnande samt demokrati, värdepluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Vad gäller verksamhetsformerna vill man bland annat betona alla läroanstaltsformers
rätt att välja värdegrund. För idrottsinstitutens del vill man lyfta fram deras roll
som främjare av välmåga och hälsa för hela befolkningen. Dessutom föreslås att
det i lagen införs ett tillägg som förpliktar både till samarbete mellan de olika
läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet och till annat samarbete.
I de regionala rådslag som hållits på olika orter i Svenskfinland inom ramen
för ett projekt som syftar till att skapa en gemensam strategi för den fria bildningen i Svenskfinland har man identifierat ett antal centrala behov visavi framtiden (se Den fria bildningens framsyn, 2009). I alla regioner betonades att den
fria bildningens framtidsnycklar ligger i samarbete och utveckling av kontaktnät. Samarbetet förutsätter dock ett finansieringssystem som stöder samarbete.
Dessutom anses det viktigt att den fria bildningen känner till sin position såväl
lokalt som regionalt och nationellt för att snabbt kunna reagera på olika fenomen
i samhället.

Undervisningspersonalens behörighetskrav
I förordning 14.12.1998/986 definieras behörighetskraven för fria bildningen. Behörig som rektor är den som har 1) högre högskoleexamen, 2) sådan behörighet
som lärare för utbildningsformen i fråga som föreskrivs i denna förordning, 3)
tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter, samt 4) examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutfört studier i
undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning. (3.11.2005/865). Behörig som lärare
som avses i lagen om fritt bildningsarbete är den som har lämplig högskoleexamen och har slutfört minst 60 studiepoängs eller minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare. (3.11.2005/865). Om behörighetskraven för timlärare och
utbildare i bisyssla sägs ingenting i lagen.
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Undervisningspersonalens profil i Svenskfinland
I Svenskfinland var antalet medborgar- och arbetarinstitut år 2006 sammanlagt
31 (Vaherva m.fl. 2006, 40). År 2008 hade antalet genom sammanslagningar
minskat till 26: 19 svenskspråkiga och 7 tvåspråkiga. Antalet svenskspråkiga
folkhögskolor är 16 (+ en på Åland). Dessutom finns det två idrottsinstitut, två
sommaruniversitet (det ena tvåspråkigt) och ett studieförbund, som undervisar
på svenska. I hela landet finns det 339 läroanstalter inom det fria bildningsarbetet: 206 medborgarinstitut, 88 folkhögskolor, 20 sommaruniversitet, 14 idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut) och 11 studiecentraler (Westerhom 2009, 95).
Lärarstatistiken inom fritt bildningsarbete omfattar genomgående endast heltidsanställda lärare, vilket är fatalt med tanke på att timlärarna utgör en stor
grupp inom det fria bildningsarbetet. Också i övrigt är statistiken för den svenska
utbildningens del ofullständig. På basen av 2008 års statistik rapporterar Westerholm (2009, 95) dock följande iakttagelser om lärarkåren i Svenskfinland. Den
största andelen av de heltidsanställda lärarna i Svenskfinland är lärare i en folkhögskola, medan den största andelen av de heltidsanställda lärarna i hela landet
arbetar i ett medborgarinstitut. Om man ser till de huvudsakliga undervisningsämnena i Svenskfinland så är lärarna inom språk samt hantverk och konstindustri i medborgarinstitut och folkhögskolor de största enskilda grupperna av
lärare. Därefter kommer utbildningsområdet kultur samt det humanistiska och
pedagogiska området. Behörighetsgraden för heltidsanställda lärare inom den
svenskspråkiga fria bildningen är 73 procent. Behörighetsgraden är högre i medborgarinstituten än i folkhögskolorna. Drygt en femtedel av de heltidsanställda
lärarna är under 40 år, knappt 40 procent är mellan 40 och 49 år och drygt 40
procent är 50 år eller äldre. Ungefär tre fjärdedelar av lärarna är kvinnor och speciellt inom medborgarinstituten finns det nästan enbart kvinnliga lärare.
I en undersökning som Salo (2007) gjort i de finlandssvenska medborgarinstituten framgick det att ungefär hälften av timlärarna i medborgarinstituten har
lärarbehörighet. Enligt samma undersökning har timlärarna i medeltal 2,6 kurser i året, men variationen är stor mellan instituten. Nästan hälften av timlärarna
har dock endast en kurs per läsår. Ungefär en tredjedel av timlärarna hade jobbat
vid samma medborgarinstitut i över tio år
Deltagandet i fortbildning i Svenskfinland enligt 2008 års statistik
Av de svenskspråkiga lärarna i huvudsyssla inom fria bildningen (Åland ej med)
deltog 52 % (803 personer) i fortbildning under år 2007. Siffran är något lägre än
för de finskspråkiga lärarna, men skillnaden är ändå inte signifikant. (Kumpulainen 2009, 109)

10

Referensram för analys och utvärdering av undervisningspersonalens kompetens och ...

De svenska lärarna i huvudsyssla inom det fria bildningsarbetet deltog allt
som allt 477 personarbetsdagar i fortbildning och väl hälften av fortbildningen
skedde på arbetstid och knappt hälften på fritid. I utbildning som syftade till examen (43 personarbetsdagar) deltog lärarna i huvudsak (till 93 %) på sin fritid.
I utbildning som syftade till behörighet (119 personarbetsdagar) deltog de oftast
(82 %) på arbetstid. I personalutbildning som arbetsgivaren anordnade deltog
lärarna 124 personarbetsdagar och av dem skedde 81 % på arbetstid. Man kan
alltså notera att i en femtedel av arbetsgivarens personalutbildning deltog personalen på sin fritid. I övrig fortbildning deltog lärarna 191 personarbetsdagar och
då i huvudsak (71 %) på sin fritid. (Kumpulainen 2009, 109).

Utvärderingens centrala objekt: kompetens och arbetsförhållanden
Undervisningspersonalens kompetens kan indelas i dels formell behörighet och
dels behärskande av de arbetsuppgifter som ingår i jobbet ifråga. Behörigheten
är klart definierad i lag och förordning, medan det kunnande som undervisningsuppgiften inom fria bildningen kräver varierar med kontext och tid. Redan före 2000-talets början kunde man se en förändring i yrkesrollen inom fria
bildningsarbetet (Kalli 1999). Läraren blev alltmer en handledare i stället för
att som tidigare förmedla information. I vårt informationssamhälle har läraren
monopol på lärarens uppgift men inte längre på kunskapen inom sitt område.
Den snabba utvecklingen kräver dock att läraren som expert på sitt område kontinuerligt uppdaterar sin kunskap (Eteläpelto m.fl. 2007). I en undersökning av
folkhögskollärarna fann Lindroos (2007) att lärarna, trots att de så gott som alla
upplevde sig behöva fortbildning, ansåg det svårt att ge sig tid att delta i långa
kurser. Lindroos konstaterade dock att många praktiska problemsituationer i lärarens arbete inte kan lösas med hjälp av korta kurser. Även rektorns uppgifter
har förändrats. Det pedagogiska ledarskapets betydelse har inte försvunnit, men
alltmer har efterfrågan på ekonomiskt kunnande ökat.
Den kontext inom vilken den fria bildningens personal undervisar har förändrats på många sätt under de två senaste decennierna. Kommuner och läroanstalter har slagits samman, vilket bl.a. medfört att andelen små enheter med ett
personligt ledarskap minskat och andelen stora mer byråkratiska enheter ökat.
Också de ökade kraven på samarbete läroanstalter och läroanstaltsformer emellan ställer nya krav på undervisningspersonalens kunnande och förändrar arbetsuppgifterna. Projektarbetet har slagit igenom inom alla utbildningssektorer.
Inom fria bildningen har det lett till nya uppgifter: undervisningspersonalen skall
förutom sin egen undervisning även planera och leda olika projekt. I och med
det ökade inslaget av betalningstjänstverksamhet inom fria bildningen måste
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undervisningspersonalen även ha insikter i affärsverksamhet och kunna sälja
utbildning.
Arbetet har även fått internationella inslag genom dels EU-projekt och dels ett
ökat antal invandrare bland studerandena. Från statligt håll har man velat bryta
gångna decenniers utveckling, som lett till en alltmer homogen grupp av studeranden inom fria bildningen. Genom riktlinjestudier har man under de senare
åren försökt bredda deltagarunderlaget till seniorer, invandrare, arbetslösa och
människor som löper risk att marginaliseras.
Såväl kravet på kunnande som arbetsförhållandena har förändrats även genom att datanätverken och nätpedagogiken kraftigt ökat under 2000-talet. I
förslaget till utvecklingsprogram för fria bildningsarbetet (Vapaan sivistystyön
kehittämisohjelma 2009–2012) betonas att även läroanstalterna inom fria bildningen bör vara med i utvecklandet av öppna läromiljöer .
En förändring i undervisningspersonalens arbetsförhållanden inleddes redan
på 1980-talet då totalarbetstiden började införas. Under 2000-talet har denna utveckling accentuerats. I början av 2000-talet övergick t.ex. planerar-lärarna vid
medborgarinstituten till totalarbetstidssystemet.
Med avseende på sin ställning på arbetsmarknaden är undervisningspersonalen inom fria bildningen inte någon enhetlig grupp. Lönesättningen är beroende
av läroanstaltsform och ägare. Kriterierna för lönerna är delvis gemensamma
såsom utbildning, behörighet, arbetserfarenhet och undervisningsbransch, men
dessutom tillämpas vissa bestämmelser som ingår i tre olika arbetsavtal för de
olika läroanstaltsformerna. Undervisningspersonalen inom fria bildningen är
nämligen inte anslutna till ett enda fackförbund, utan spridda på flera fackförbund beroende på sin utbildning och expertis.

Bildningsuppgiften som ram för undervisningspersonalens arbete
Det fria bildningsarbetet har av tradition baserats på vissa grundvärden, även om
tyngdpunkten i arbetet varierat med historisk och kulturell kontext. Bildningsuppgiften har sin grund i folkupplysningstanken. Enligt Sihvonen (1990) är det
centrala i bildningen, att människan utgör ett mål i sig och att hon inte uppfattas
enbart som ett redskap i strävan att uppnå något annat mål.
I nuvarande lagtext uppfattas det fria bildningsarbetet som en service, som
medborgaren kan få stöd av i sin individuella utveckling och i sin utveckling
till en aktör i samhället. I de dokument på EU-nivå som behandlar utbildning
betonas samhällsnyttan både när det gäller vuxenutbildning överlag och fritt
bildningsarbete. Det fria bildningsarbetet ses på EU-nivå som en investering och
inte bara som en utgift.

12
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Undervisningspersonalen inom fria bildningsarbetet utför sitt arbete i skärningspunkten mellan den syn på bildningsuppgiften som läroanstaltens upprätthållare, staten och EU företräder och de olika behov av bildning som medborgarna själva upplever sig ha. Dessa olika synvinklar är inte alltid lätta att passa samman. För att kunna svara på de olika behoven krävs av undervisningspersonalen
förutom en helhetssyn allt mer mångsidiga och flexibla undervisningslösningar.

13

Genomförandet av utvärderingen
Denna utvärdering är väl förankrad i det fria bildningsarbetsfältet genom att den
planerades av en mångsidig grupp av sakkunniga inom det fria bildningsarbetet.
Den genomfördes sedan av en mindre grupp bestående av fem sakkunniga. I båda
grupperna ingick en medlem med kännedom om den svenskspråkiga utbildningen. Det praktiska arbetet har utförts vid sekretariatet för utbildningsutvärdering.
I utvärderingen utnyttjas tidigare forskning och utredningar, men den baserar
sig i huvudsak på ett enkätmaterial som insamlades från undervisningspersonal
och ledning, dvs. anordnare, rektorer, lärare i huvudsyssla och lärare i bisyssla.
Addresserna till de elektroniska enkäterna sändes ut till alla rektorer, vilka
ombads ombesörja att en representant för upprätthållaren, alla heltidsanställda
lärare och alla de timlärare som arbetat i minst tre år vid läroanstalten och undervisade minst 6 veckotimmar besvarade sin enkät. Dessutom fick rektorerna
en egen enkät. De finska enkäterna sändes ut i medlet av december 2008 och de
svenska i januari 2009.
Svarsprocenten i Svenskfinland framgår av tabell 1.
Svarsprocenten för de två lärargrupperna har uträknats på basen av läroanstalternas antal och de uppgifter som rektorerna gett om den egna lärarkårens
storlek. I det antal som borde ha svarat ingår alltså hela den undervisningspersonal i Svenskfinland som uppfyllde kriterierna för ifyllandet. Eftersom lärarenkäterna sändes ut via rektorerna kan man anta att alla rektorer inte förmedlade
14
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Tabell 1.

Respondenternas fördelning enligt läroanstaltsform
Antal och andel som besvarat enkäten

Läroanstalter
som fått enkäten

Anordnare
n

%

Rektor

Lärare

n

%

n

Timlärare
%

n

%

Folkhögskolor

(16)

10

63

14

88

23

24

13

27

Arbetar-/medborgarinstitut

(26)

6

23

19

73

28

36

58

11

100

1

50

1

50

24

32

2

100

1

25

0

77

53

28

88

Sommaruniversitet

(2)

2

Idrottsinstitut

(2)

0

(1)

0

Studiecentral
Totalt

0

(47)

36

Antal i Svenskfinland

47

0
188

0
12

705

enkäten vidare till hela lärarkåren i synnerhet om de inte själva besvarade den.
En del medborgarinstitut meddelade att många timlärare saknade e-post och
att det var svårt att praktiskt ordna ett handlett ifyllande i institutets datorrum.
Detta berättar något om dels kunnandet dels arbetsförhållandena inom fria bildningen. Den låga svarsprocenten kan alltså till en betydande del ha tekniska
orsaker. Tilläggas kan att det även förekom en del tekniska problem med själva
svarsprogrammet, vilket gjorde att det ibland inte gick att komma in på programmet – något som, enligt vad utvärderingsgruppen erfarit, fick en del lärare att ge
upp försöken.
Ungefär var fjärde heltidsanställd lärare har alltså besvarat enkäten och arbetar- och medborgarinstitutens lärarsyn väger i den kategorin något mer än de andra läroanstalternas. För timlärarnas del har endast var åttonde besvarat enkäten och där är arbetar- och medborgarinstitutens syn klart underrepresenterad. I
stället överväger sommaruniversitetens timlärare bland timlärarrespondenterna.
Rektorerna är den grupp som flitigast besvarat enkäten och svarsfördelningen är
också ganska jämn om man ser till de olika läroanstaltsformerna och därmed
kan deras svar anses representativa för fria bildningen som helhet. På grund av
att de övriga respondentgruppernas svarsprocent är så låg, så vilar analysen av
undervisningspersonalens kompetens och ställning till stor del på de uppgifter som
rektorerna gett.
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Undervisningspersonalens
kompetens och
arbetsförhållanden i ljuset av
enkätresultaten
Den svenska undervisningspersonalens behörighet
och kompetens
I det följande beskrivs undervisningspersonalens kunnande i de svenska läroanstalterna inom fria bildningen ur olika synvinklar på basen av enkätsvaren.

Undervisningspersonalens grundutbildning och behörighet
Den allmänna trenden är att rektorerna har högre utbildning än de heltidsanställda lärarna som i sin tur har högre utbildning än timlärarna. Majoriteten dvs.
80 % av rektorerna innehar högre högskolexamen, 3 % är doktor eller licentiat,
8 % har lägre högskolexamen och 8 % examen på gammal institutnivå. Hälften
av de heltidsanställda lärarna och knappt en tredjedel av timlärarna har högre
högskolexamen. En anmärkningsvärd del av timlärarna, 13 % är licentiater eller
doktorer, vilket hänger samman med att sommaruniversitetens timlärare är överrepresenterade bland de timlärare som besvarat enkäten.
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Rektorerna är även pedagogiskt kompetenta. Endast tre procent av dem saknar pedagogiska studier för lärare. Vad de pedagogiska studierna beträffar så är
det ungefär lika vanligt att rektorerna har en modern utbildning på 35 studieveckor eller 60 poäng bakom sig som att de har gamla approbaturstudier med
därtill hörande lärarpraktik (42 % respektive). Resten av rektorerna (14 %) har
genomgått en skild lärarutbildning, såsom sjukvårdslärare, gymnastiklärare osv.
Bland lärarna är pedagogisk kompetens inte lika vanlig. Av de heltidsanställda
lärare som besvarat enkäten saknar 11 % pedagogiska studier för lärare och av
timlärarna hela 43 %.
Pedagogiska studier inom specifikt vuxenutbildning har endast väl hälften av
rektorerna och de heltidsanställda lärarna och knappt en tredjedel av timlärarna.
Även om rektorerna innehar pedagogisk kompetens, så är de inte nödvändigtvis behöriga för sin tjänst. Behörighet för rektorstjänsten saknas av var tredje
rektor. Arbetar- och medborgarinstitutens rektorer är dock behöriga till 79 %,
medan folkhögskolrektorerna är det till endast 43 %.
Många rektorer har en relativt lång erfarenhet av fritt bildningsarbete. Hälften
av rektorerna har arbetat inom det fria bildningsarbetet i minst tio år. Över 20 års
erfarenhet har en fjärdedel av dem. Men det finns också sådana som saknar erfarenhet. Var femte rektor har arbetat endast ett år inom fritt bildningsarbete. Erfarenheten av rektorsjobbet är betydligt tunnare. En tredjedel har jobbat över 10 år
som rektor, en tredjedel 2–9 år men en tredjedel endast ett år. Innan rektorerna
tillträdde den nuvarande tjänsten hade ca 40 % jobbat som lärare. En femtedel
hade jobbat som biträdande rektor eller som rektor vid någon annan läroanstalt.
En femtedel hade jobbat med andra uppgifter men hälften av dem hade anknytning till utbildningsadministration. De flesta, 72 %, hade någon erfarenheter av
undervisning inom den egna läroanstaltsformen innan de blev valda till rektorer.
Nästan hälften av rektorerna representerar undervisningsområdena samhällsämnen eller språk (i lika hög grad). På tredje plats kommer humanistiska ämnen
och på fjärde fysisk fostran.
Vad beträffar möjligheterna att få behörig och kompetent personal till läroanstalterna inom fria bildningen anser väl hälften av rektorerna att de är goda
eller ganska goda. Anordnarna har en likadan uppfattning (60 % mot rektorernas
56 %). I Österbotten anses möjligheterna vara bättre än i Nyland. Nästan två
tredjedelar anser möjligheterna vara goda i Österbotten medan väl hälften gör det
i Nyland. Om det förekommer rekryteringssvårigheter så anses de till största delen bero på obekväma arbetstider eller lönen. I medborgar- och arbetarinstituten
är man främst benägen att skylla på de obekväma arbetstiderna och i folkhögskolorna på lönen.
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Undervisningspersonalens självskattade kompetens
Utbildningspersonalen verkar vara ajour med sin tid – man anser sig vara kompetent, men är samtidigt inriktad på att utveckla sina färdigheter vidare. Nästan
alla lärare och timlärare (97 %) anser att deras nuvarande kompetens motsvarar
kraven i arbetet. Tre fjärdedelar anser det vara mycket viktigt för dem att utvecklas i sitt arbete och resten anser det vara ganska viktigt. En aning mer accentuerad är dock utvecklingsivern bland de heltidsanställda lärarna och rektorerna
än bland timlärarna.
Undervisningspersonalen uppgav sin kompetens som bra eller någorlunda bra
inom de flesta arbetsområden. Det var endast i fråga om kunskaper i webbaserad
pedagogik som vitsordet var ”inte så bra”. Även förmågan att arbeta på datanätet
var man inte så nöjd med. Eftersom enkäten ifylldes på nätet kan man med fog
anta (vilket stöds av de kommentarer som nådde utvärderingsgruppen) att de
datatekniska kunskaperna är betydligt svagare än enkätsvaren visar på. De som
inte behärskar datatekniken har låtit bli att besvara den elektroniska enkäten.
Även om skillnaderna var små i fråga om självskattad kompetens mellan de olika
arbetsområdena, så verkar dock mångkulturella frågor, yrkesövergripande samarbete och samarbete med arbetslivet vara områden som man är något osäker på.
En aning mer osäker känner man sig också på vuxenpedagogiska frågor än på
allmändidaktiska.
Det fanns inte heller några större skillnader mellan de olika personalgrupperna i fråga om självskattad kompetens på de olika arbetsområdena. Rektorerna
ansåg sig naturligt nog en aning mer insatta i den egna läroinrättningens värden
och bakgrund, mål och strategier samt med lagstiftningen rörande den egna läroinrättningsformen, men i övrigt var kunskapsprofilerna rätt lika.

Undervisningspersonalens deltagande i fortbildning och fortbildningsbehov
Vad beträffar det nuvarande fortbildningsbehovet är skillnaderna påtagliga mellan de olika personalgrupperna. Rektorerna har det största behovet av fortbildning, medan timlärarna har det minsta behovet. 17 % av rektorerna mot 4 % av
timlärarna upplever sig absolut behöva fortbildning, medan 3 % av rektorerna
och 21 % av timlärarna inte anser sig behöva någon fortbildning för närvarande.
De heltidsanställda lärarnas fortbildningsbehov ligger mitt emellan. Behovet av
fortbildning verkar hänga mer samman med utvecklingsinriktning än med upplevd kompetens.
Om man ser på hur stor andel av de olika personalgrupperna som överhuvudtaget deltar i fortbildning, så är det rektorerna som deltar mest och timlärarna
minst. Endast 3 % av rektorerna uppger att de inte alls deltagit i fortbildning
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under det senaste året, medan siffran för de heltidsanställda lärarna är 23 % och
timlärarna 53 %. Över hälften av de heltidsanställda lärarna har fått fortbildning
som arbetsgivaren helt bekostat medan endast var nionde timlärare har fått det.
Däremot har endast 8 % av de heltidsanställda lärarna deltagit i fortbildning på
egen bekostad och utanför arbetstiden, medan hela 22 % av timlärarna har gjort
det.
Väl hälften av timlärarna uppskattar möjligheterna att få kompetenshöjande
utbildning på arbetsgivarens bekostnad som antingen obefintliga eller dåliga
(33 % resp. 20 %). Nästan 60 % av rektorerna anser att läroanstalten har ganska
dåliga eller dåliga ekonomiska möjligheter att finansiera personalens utbildning.
Anordnarna har en likadan uppfattning. Två tredjedelar av rektorerna anser att
utbildningsanordnaren borde satsa ungefär lika mycket som nu på undervisningspersonalens utbildning, medan en tredjedel gärna skulle se att man satsar
avsevärt mer än nu.
De kurser som rektorerna deltagit i under de två senaste åren faller i huvudsak
inom området ledarskap. Nästan två tredjedelar av rektorerna nämner kurser av
detta slag. Var fjärde rektor har deltagit i kurser i ekonomiförvaltning. Endast
var tionde rektor har under de senaste två åren deltagit i kurser om webbaserad
pedagogik och datateknik. Detta trots att rektorerna uppger att de har en del att
lära i fråga om datateknik och att utbildning i anslutning till datateknik är det
delområde som man upplever sig mest behöva utbildning inom. Fortbildning i
vuxenpedagogik sade sig endast sex procent av rektorerna ha behov av.
Vad beträffar formerna för fortbildning så föredrar väl hälften av rektorerna
webbaserad undervisning. De flesta väljer dock helst en utbildning som även om
den sker via webben även innehåller närundervisning. Endast sex procent är
intresserad av renodlad webbaserad undervisning. Traditionell närundervisning
föredras av 47 %.

Slutsatser om den svenska undervisningspersonalens behörighet och
kompetens
Det finns ett klart behov av utbildning för att höja behörighetsgraden hos såväl
rektorer som övrig undervisningspersonal. En tredjedel av rektorerna behöver
antingen utbildning för högre högskolexamen eller studier i undervisningsförvaltning eller också behöver de komplettera sin lärarerfarenhet. Pedagogisk behörighet har de däremot. En femtedel av de heltidsanställda lärare som besvarat
enkäten behöver utbildning för att bli behöriga, hälften av dem behöver högskolexamen och den andra hälften pedagogisk examen.
Om man beaktar de krav på kompetens som förändringarna i omvärlden och
de mål och uppgifter som lyfts fram för fria bildningsarbetet i framtiden, kan
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man konstatera vissa brister i fråga om undervisningspersonalens kompetens
speciellt i fråga om datateknik, ifråga om mångkulturell utbildning och i fråga
om samarbete.
Det har inom fria bildningen konstaterats att medborgare med hög utbildningsnivå deltar mer i det fria bildningsarbetet än de med låg utbildningsnivå.
Detsamma tycks gälla personalen. Rektorerna som har högst utbildning deltar
mest i fortbildning och upplever sig också ha störst behov av fortbildning. Timlärarna har lägst utbildning, de deltar minst i fortbildning och de upplever också
minst behov av fortbildning.

Den svenska undervisningspersonalens ställning och
arbetsförhållanden
Enligt uppgifter av rektorerna finns det i läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet i Svenskfinland i medeltal 4 heltidsanställda lärare/planerare och i medeltal 15 timlärare som arbetat i minst tre år och har minst 6 veckotimmar (vilket
var kriterier för besvarande av enkäten). Allt som allt anlitas i medeltal 71 timlärare under ett år. Skillnaderna är dock relativt stora mellan de olika läroanstaltsformerna. Folkhögskolorna har i medeltal 6 heltidsanställda lärare av vilka hälften har tidsbunden tjänst, i medeltal 3 timlärare som undervisar minst 6 timmar
i veckan och gjort det i minst tre år samt anlitar i medeltal 18 timlärare i året.
Ungefär likadan är situationen i idrottsinstituten. Medborgarinstituten igen har i
medeltal 3 heltidsanställda lärare av vilka egentligen inga tjänster är tidsbundna,
i medeltal 21 timlärare som undervisar minst 6 timmar i veckan och gjort det i
minst tre år samt anlitar allt som allt i medeltal 115 timlärare under året.

Förändringar i undervisningspersonalens ställning, antal och struktur
Under de tre senaste åren har inga större förändringar skett i fråga om antalet
heltidsanställda lärare inom fria bildningen. I två tredjedelar av läroanstalterna
har antalet heltidsanställda lärare varit oförändrat under de senaste tre åren,
enligt rektorernas uppgifter. I 14 % av läroanstalterna har antalet ökat och i
19 % minskat. I medborgar- och arbetarinstitutet är situationen stabilare än i
folkhögskolorna där en större del av skolorna fått antingen fler eller färre heltidsanställda. I största delen (74 %) av medborgar- och arbetarinstituten fanns
det vid tidpunkten för förfrågningen inga heltidsanställda lärare med tidsbunden
tjänst, medan endast en tredjedel av folkhögskolorna befann sig i samma situation. I folkhögskolorna var den vanligaste orsaken till tidsbunden tjänst att man
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inte velat omvandla arbetet till en ordinarie tjänst, och nästan lika ofta hängde
tidsbundna tjänster samman med bristande behörighet.
Många timlärare arbetar i flera läroanstalter. Detta är vanligast bland medborgar- och arbetarinstitutens timlärare, av vilka 1/3 arbetar vid två läroanstalter
och nästan 1/3 i tre eller fler. Av sommaruniversitetens timlärare arbetar väl
hälften vid två eller fler läroanstalter. Av folkhögskolornas timlärare arbetar däremot majoriteten, väl 2/3, vid endast en läroanstalt. Timlärarnas ålder i tjänsten
varierar från 1 till 39 år och spridningen är ganska jämn.

Förändringarna i undervisningspersonalens arbetsförhållanden
Kraven och utmaningarna i arbetet anses av rektorerna ökat klart både för deras
egen del och för undervisningspersonalens del. För egen del noterar de främst
kravet på att hela tiden utveckla sig själv och en ökad arbetsmängd. Dessutom
anser de att kravet på kunskaper att sköta ekonomin har ökat, och att det är en
allt större utmaning att leda personal. I viss mån noterar de även att arbetsgivaren väntar sig allt mer företagarmässiga attityder och resultat, att kravet på
pedagogisk ledning har ökat samt att kravet på egenfinansierad andel har ökat.
För undervisningspersonalens del noterar de likaså främst kravet på ständig
utveckling och en ökad arbetsmängd. Dessutom noterar de i viss mån allt större
förväntningar på lärarna och undervisningsplanerarna och en förstärkt roll som
handledare i olika läromiljöer. Lärarnas och undervisningsplanerarnas egna svar
överensstämmer med rektorernas syn. Timlärarna hade inte att ta ställning till
alla frågor ovan. Men även de noterar kravet på ständig utveckling och i viss mån
en ökad handledningsroll och större krav på arbetet överlag. I folkhögskolorna
betonas förändringarna något mer än i medborgar- och arbetarinstituten.
Den ökade arbetsmängden har lett till att arbetstiden inte räcker till för uppgifterna. Två tredjedelar av rektorerna anser att arbetstiden inte räcker till i förhållande till arbetsuppgifterna, medan väl en fjärdedel anser att den räcker till.
I folkhögskolorna upplever man tidsbristen något större än i arbetar- och medborgarinstituten. Rektorerna upplever dock att de har ganska stora påverkningsmöjligheter i sitt arbete. Den egna lönenivån har de föga inflytande på, men ganska mycket anser de sig kunna påverka det högsta förvaltningsorganets beslut,
personalledningen, läroinrättningens strategi och läroinrättningens pedagogiska
lösningar. Rektorerna anser också att undervisningspersonalen ganska mycket
kan påverka arbetsförhållanden såsom arbetsmetoder, -innehåll och -tempo. De
heltidsanställda lärarnas egna svar stöder denna slutsats.
Två tredjedelar av de heltidsanställda lärarna med tidsbunden tjänst upplever tidsbundenheten vara stressande och besvärlig. De heltidsanställda lärarna
och planerarna med tjänst tillsvidare upplever inte någon större osäkerhet i sitt
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arbete. Det enda egentliga osäkerhetsmomentet är att arbetsmängden kan öka
över toleransgränsen. Lärarna och planerarna är motiverade och intresserade av
sitt arbete. De som besvarat enkäten upplever tidsstress men verkar trots det att
trivas i sitt arbete.
Osäker anställning utgör för timlärarnas del den viktigaste olägenheten i arbetet. En tredjedel av de timlärare som besvarade enkäten uppgav att osäker anställning gjorde att de inte trivdes så bra i sitt arbete. För en fjärdedel inverkade
lönen negativt på trivseln.
Timlärarna – med undantag för folkhögskolornas timlärare – verkar relativt
oinvolverade i arbetsgemenskapen. Hälften av timlärarna vid medborgarinstituten och sommaruniversiteten uppger att det inte förekommer något teamarbete
vid läroanstalten eller också känner de inte till saken. Tom. något större är andelen som uppger att det överhuvudtaget inte finns några forum för diskussion vid
läroanstalten eller så känner de inte till dem. Likaså anser väl hälften att de inte
alls eller på sin höjd i någon mån får stöd av den ordinarie undervisningspersonalen när arbetet känns besvärligt.
En del yttre förändringar som påverkar undervisningspersonalens arbetsförhållanden har enligt rektorerna skett. Allmänt taget kan man säga att studerandena helt klart ställer större krav än förr och att samarbetet mellan läroinrättningarna har ökat. Till de allmänna trenderna hör också att läroanstalterna har
blivit tvungna att kraftigt anpassa undervisningsutbudet till efterfrågan och att
huvudmannen har börjat ställa större krav än förr. En stor del av läroinrättningarna har också fått fler invandrare, men även andelen läroanstalter som inte
berörts av detta fenomen är avsevärd.

Den svenska personalens syn på bildningsuppgiften
samt fria bildningens utmaningar
Undervisningspersonalen fick i enkäten ta ställning till vad bildningsuppgiften
i deras läroanstalt i huvudsak består av. Den avgjort viktigaste komponenten i
bildningsuppgiften i läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet i Svenskfinland visade sig då vara en mångsidig utveckling för individen. Hela 86 % av de
som besvarade enkäterna nämner denna komponent som en av de tre viktigaste
punkterna av 15 alternativ. Den näst viktigaste komponenten är främjandet av lokal kultur och bildning och nästan lika viktig är främjandet av aktivt medborgarskap. Ungefär 40 % av respondenterna anser dessa två komponenter vara bland
de tre viktigaste. Först på fjärde plats kommer främjandet av finlandssvenskheten
(32 %) tätt följt av utvecklandet av samhällelig gemenskap. Bland rektorerna är
även främjandet av jämlikhet och lokal/regional utveckling en viktigare komponent i bildningsuppgifter än främjandet av finlandssvenskheten.
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Bildningsuppgiften verkar dock inte inta någon central roll i det dagliga arbetet. Ungefär 70 % av rektorerna uppger sig visserligen ha bildningsuppgiften
som utgångspunkt för sitt arbete, men endast hälften av lärarna/planerarna och
knappt en tredjedel av timlärarna gör det. Väl 20 % av timlärarna, knappt 10 %
av lärarna/planerarna samt tre procent av rektorerna säger sig inte ha tänkt på
hela saken.
Rektorerna ombads i enkäten att beskriva de största utmaningarna i sitt nuvarande jobb. De utmaningar som rektorerna lyfte fram kan sammanfattas på
följande sätt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att jobba för framtiden
att påverka beslutsfattare
att förverkliga bildningsidealet
att stöda personalen
att vara utvecklingsorienterad
att kämpa för att utveckla verksamheten
att trygga verksamheten
att överleva som institution
att personligen orka och hinna med arbetet.

Av beskrivningarna framgår att rektorerna ser utmaningarna såväl i samhället
som sådant, i den ekonomiska situationen som i den fria bildningens samhälleliga villkor. Av ordvalet framgår att framtiden utgör en positiv utmaning för en
del men inte för alla. En del jobbar i försvarsställning, medan andra är mer offensiva. Över hälften (19 omnämnanden) av de utmaningar som rektorerna lyfter
fram faller under rubriken tryggande av (läroanstaltens) verksamhet trots en ofta
knapp ekonomi. En sjättedel är fokuserad på att stöda och utveckla personalen (6
omnämnanden) och en sjättedel är fokuserad på framtiden och på att möta den
(6 omnämnanden).
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Slutsatser om den svenska
undervisningspersonalens
kompetens och
arbetsförhållanden i relation
till fria bildningens framtida
uppgifter och behoven att
utveckla verksamheten
Enligt utvärderingsuppdraget skall situationen inom det fria bildningsarbetet utvärderas med hänsyn till såväl fria bildningens framtida uppgifter som utvecklingsbehov.
I utvecklingsprogrammet för fritt bildningsarbete 2009-2012 föreslås inga
drastiska ändringar i villkoren för det fria bildningsarbetet. Det viktigaste är
förslaget till en lagändring som förpliktar till samarbete läroanstalterna emellan
samt med andra parter. Detta samarbetspåbud, liksom även de pågående kommunsammanslagningarna och målet att minska antalet huvudmän för folkhögskolorna ställer dock fria bildningen inför något förändrade utmaningar.
Utvärderingsgruppen lyfter fram följande uppgifter som centrala för fria bildningen i framtiden:
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1. Att upprätthålla och utveckla det sociokulturella kapitalet, dvs. främja psykisk,
social, kulturell och materiell välfärd.
2. Att främja samma värden som i dag ligger bakom fria bildningen, dvs. stöda
samhällelig kohesion, jämställdhet och aktivt medborgarskap.
De viktigaste behoven att utveckla verksamheten inom fria bildningen är enligt
utvärderingsgruppen:
3. Att utveckla verksamheten utifrån ett nätverks- och icke-institutionellt tänkande.
4. Att skapa strukturer som stöder pedagogisk ledning av verksamheten.
5. Att bygga upp en lärarkår som har såväl pedagogisk, planerings- organiserings- som utvecklingskompetens.
När resultatet av enkäterna för den svenska utbildningens del granskas i relation
till ovan nämnda uppgifter och behov, kan man konstatera att:
1. Medvetenheten om bildningsuppgiften kunde vara större. Majoriteten av rektorerna har visserligen bildningsuppgiften som utgångspunkt för sitt arbete men en
tredjedel beaktar den endast i viss utsträckning och den övriga personalen utför
sitt arbete ännu mer omedvetna om bildningsuppgiften.
2. Ledningen har en god pedagogiskt grund men övriga personalgrupper behöver
pedagogiska studier. Rektorerna är pedagogiskt kompetenta och majoriteten har
erfarenhet av undervisning inom sin egen läroanstaltsform. Det som rektorerna
i viss mån saknar är specifikt vuxenpedagogiska studier Lärare och planerare
behöver en mer gedigen pedagogisk grund och i synnerhet timlärarna behöver
pedagogisk utbildning.
3. För rektorerna behövs dels utbildning som syftar till behörighet dels utbildning i pedagogiskt ledarskap. De icke-behöriga rektorerna saknar främst högre
högskolexamen eller studier i utbildningsförvaltning. Rektorerna deltar flitigt i
fortbildning och har främst upplevt sig behöva kurser i ledarskap och också deltagit i dem.
4. Med tanke på behovet att utveckla verksamheten utifrån ett nätverkstänkande
är personalens kompetens i fråga om samarbete inte tillräcklig. Undervisningspersonalen uppskattade att deras kunskaper motsvarar arbetsuppgifterna, men
man kände sig dock något osäker i fråga om yrkesövergripande samarbete och
samarbete med arbetslivet. Inom läroanstalterna används teamarbete i dag ganska sällan – i hälften av läroanstalterna föga eller ej alls, vilket innebär att utvecklandet av samarbetsfärdigheterna inte stöds av arbetsrutinerna.
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5. Anställningsförhållandena kännetecknas av osäkerhet och utgör ett problem.
Av folkhögskolornas och idrottsinstitutens heltidsanställda lärare har hälften
tidsbunden tjänst. Situationen har i stort sett varit oförändrad under de senaste
tre åren. Antalet timlärare är stort inom fria bildningen. Väl en tredjedel av timlärarna har dock timlärarjobbet som sin huvudsakliga syssla, i folkhögskolorna
nästan två tredjedelar. Majoriteten av dem som har osäker anställning upplever
situationen som stressande och besvärlig.
6. Arbetsklimatet verkar tillfredsställande. Det kännetecknas av tidsstress och
utvecklingskrav men också av motivation och intresse för arbetet. Kraven upplevs dels komma utifrån från såväl arbetsgivare som studerande, dels inifrån
från viljan att utvecklas i sitt arbete. Rektorer och lärare anser sig ganska mycket
kunna påverka det egna arbetet.
7. Timlärarna är inte i tillräcklig grad involverade i den pedagogiska gemenskapen. Hälften av timlärarna i medborgar- och arbetarinstitut samt sommaruniversitet deltar inte i arbetsteam eller andra forum för diskussion om gemensamma
frågor. Endast en tredjedel av timlärarna arbetar med utgångspunkt i den övergripande bildningstanken.
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Undervisningspersonalens
kompetens och
arbetsförhållanden inom
det fria bildningsarbetet
i landet som helhet
Utvärderingsmaterial och -metod
Utvärderingen av kompetensen och arbetsförhållandena inom fria bildningen berör båda språkgrupperna. Svarsprocenten för de finska och de svenska rektorerna
är ungefär lika höga, ca. 70 resp. 77 %. Likaså uppskattas svarsprocenterna för
lärarna vara likadan, ungefär 30 %. Vad timlärarna beträffar är svarsprocenten
högre för de finska än de svenska, cirka 50 % mot 12 %, beroende på olika instruktioner. På finskt håll uppmanades rektorerna nämligen vidarebefordra timlärarenkäten till endast tio timlärare, medan motsvarande begränsning saknades
i instruktionerna till de svenska rektorerna. För den finska undervisningspersonalens del kan exakta svarsprocenter dock inte anges pga. att exakta uppgifter
om undervisningspersonalens totala storlek saknas.
För utvärdering av läget i landet som helhet har enkätsvaren rörande det
svenska och det finska bildningsarbetet slagits samman. Pga. de finska timlärarnas måttliga svarsprocent kan timlärarnas ställning i det fria bildningsar29
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betet granskas mer tillförlitligt ur nationell synvinkel än ur svensk. Timlärarna
förtjänar ju speciell uppmärksamhet eftersom de till sitt antal utgör den största
lärargruppen. Dessutom undervisar de mest av alla personalgrupper inom det
fria bildningsarbetet.
Läget ifråga om kompetens och arbetsförhållanden inom fria bildningen har
utvärderats genom att jämföra de olika personalgrupperna inom de olika läroanstaltsformerna rörande vissa centrala frågor och bedöma vilket utfall som är
rimligt. Utvärderingen av arbetsförhållanden och kompetens baserar sig på de
erfarenheter som undervisningspersonalen själv gett uttryck för i enkäterna. Utvärderingsgruppen har skilt för varje enkätfråga som är föremål för bedömning
definierat hur stor del av personalen som bör svara på ett visst sätt för att situationen skall kunna anses god. Utvärderingen baserar sig alltså på subjektiva bedömningar och gränserna mellan t.ex. omdömena god, medelmåttig och svag är överenskommelser. Vad som är ”tillräckligt bra” beror på föremålet för bedömningen.
I vissa fall räcker det t.ex. att hälften av en personalgrupp uppfyller kriteriet och
vissa fall lägger man kanske hellre gränsen vid tre fjärdedelar.

Utvärderande sammandrag av undervisningspersonalens
kompetens och arbetsförhållanden
Inom det fria bildningsarbetet är nästan hela vuxenutbildningen representerad.
Även universitetsstudier och yrkesutbildning ingår. När man granskar det fria
bildningsarbetet i sin helhet, är det svårt att skapa sig en klar bild av den brokiga
lärarkåren och dess varierande arbetsförhållanden. För att kunna utvärdera arbetsförhållandena måste man utgå ifrån anordnarna. Arbetsförhållandena och de
olika personalgruppernas ställning är beroende av hurdan bildningsvilja utbildningsanordnaren har och vilka resurser som ställs till förfogande för uppgiften.
Men det är också en fråga om pedagogisk ledning.
I läroanstalterna inom fria bildningsarbetet anordnas i allt större utsträckning även annan undervisning än rent fritt bildningsarbete. Anordnande av
yrkesutbildning och försäljning av tjänster har gjort att även läraren inom det
fria bildningsarbetet fått nya uppgifter och kanske även en ny yrkesidentitet. En
viktig fråga är om man behöver lärare som är enbart inriktade på det fria bildningsarbetet och specialiserade på det. Samtidigt måste man fundera över om det
fria bildningsarbetet verkligen har en bildningsuppgift som avviker från annan
utbildning och annat kursutbud.
På basen av enkätresultaten har utvärderingsgruppen dragit följande slutsatser om läget inom det fria bildningsarbetet ifråga om dels undervisningspersonalens kompetens, dels arbetsförhållandena.
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Behörighet. Rektorerna och lärarna i huvudsyssla i fria bildningens läroanstalter är behöriga i samma utsträckning som sina kolleger i andra läroanstalter
och läget är för dem tillfredsställande: nio av tio rektorer och fyra av fem lärare
i huvudsyssla är behöriga. Inom den svenska utbildningen är låget emellertid
inte lika bra. Timlärarna däremot är behöriga i mycket varierande grad. Visserligen kan de timlärare som är obehöriga vara goda lärare och sakkunniga på
sitt område. Ändå finns det skäl för arbetsgivaren att ordna pedagogisk skolning
och utveckla det pedagogiska kunnandet hos de timlärare i bisyssla som pga. sin
utbildningsnivå inte kan antas för pedagogiska studier.
Fortbildningsmöjligheter. Utbildningsanordnarna och rektorerna uppfattar
personalens fortbildningsmöjligheter som klart bättre än undervisningspersonalen själv gör. Om man som kriterium för ”tillräckligt goda” fortbildningsmöjligheter sätter att 75 % av timlärarna skall anse sig ha goda eller ganska goda
möjligheter, så är det av timlärarna endast idrottsinstitutens timlärare som kan
anses ha tillräckligt goda möjligheter. Med beaktande av att de finska timlärare
som besvarat enkäten är en utvald grupp, så kan man konstatera att timlärarna
inom det fria bildningsarbetet inte på långt när har tillräckligt goda möjligheter
att få fortbildning på arbetsgivarens bekostnad.
Kompetens på olika områden. Om man utgår från undervisningspersonalens
egen bedömning av sin kompetens kan man påstå att kompetensen är god på
många områden. Bäst behärskar lärarna lärostoffet samt samarbete och interaktion. På hög nivå är förmågan att handleda och utvärdera, kännedomen om den
egna läroanstaltens mål och strategier samt förmågan att anpassa sig till nya
arbetsuppgifter och arbetssituationer. På rimlig nivå är kännedomen om studerandenas olika utgångspunkter, innovationsförmåga och innovationsvilja samt
förmågan att utvecklas som expert på undervisning, även om dessa kunskapsområden i någon mån behöver förbättras.
På följande områden identifierar undervisningspersonalen dock klara brister
i kompetensen:
• Kännedomen om vuxenpedagogik är inte tillräcklig inom det fria bildningsarbetet. Endast ungefär var femte lärare uppger sig ha god kännedom om
vuxenpedagogik. I synnerhet timlärarna har föga insikter i vuxenpedagogik och bland dem i synnerhet timlärarna vid idrottsinstituten.
• Kunskaperna i nätpedagogik är bristfälliga. Varken de heltidsanställda lärarna eller timlärarna anser sig ha goda kunskaper i nätpedagogik. I alla
personalgrupper är andelen som uppger sig ha goda kunskaper högst en
fjärdedel. Av idrottsinstitutens timlärare anser sig inte en enda ha goda
kunskaper. Kunskaperna i nätpedagogik är så svaga att det är skäl att genast skrida till åtgärder.
• Förmågan att fungera i och undervisa mångkulturella grupper är inte tillräcklig. Andelen som bedömer sig ha goda kunskaper i mångkulturellt
31

Undervisningspersonalens kompetens och arbetsförhållanden ...

arbete är endast ungefär en femtedel. Situationen är densamma bland heltidsanställda och timlärare. I folkhögskolorna är läget något bättre än i de
övriga läroanstalterna. För att läroanstalterna skall kunna sköta sin bildningsuppgift även visavi invandrare och andra utlänningar, måste kunskaperna i mångkulturellt arbete omedelbart höjas.
• De färdigheter som behövs i yrkesövergripande samarbete och samarbete
med arbetslivet kan inte anses tillräckliga, för den andel som uppskattade
sina färdigheter som goda är klart under 50 % i alla personalgrupper med
undantag för timlärarna vid studiecentralerna. På lägst nivå befinner sig
sommaruniversitetens planerare.
Möjligheter att bestämma över sitt arbete. Rektorerna inom det fria bildningsarbetet har mycket goda möjligheter att bestämma över sitt eget arbete. Över 75
% av rektorerna uppger att möjligheterna att inverka på arbetsmetoder, arbetstider och orken i arbetet är goda. Timlärarnas möjligheter att inverka på sina
arbetsuppgifter är generellt sett åtminstone goda (dvs. över 50 % anser dem vara
goda), inom vissa läroanstaltsformer är de tom. mycket goda (dvs. över 75 %
anser dem vara goda vid studiecentraler och sommaruniversitet). Idrottsinstitutens timlärare verkar ha mindre inflytande på arbetsuppgifterna men även deras
möjligheter är goda.
Hur arbetstiden räcker till. I många av läroanstalterna inom fria bildningen
arbetar rektorerna under hård stress. Arbetstiden vill inte räcka till för arbetsuppgifterna. Arbetstiden kan anses vara någotsånär tillräcklig om minst hälften
(50 %) av personalen bedömer att arbetstiden räcker till för arbetsuppgifterna.
Till den nivån uppnår inte rektorerna och endast med knapp marginal de heltidsanställda lärarna. De heltidsanställda lärarna och planerarna i synnerhet i
medborgarinstituten har alltså även de svårt att få tiden att räcka till för arbetsuppgifterna. Det är skäl för läroanstalternas ledning att ta större ansvar för
att personalen inte överbelastas och eventuellt omfördela uppgifterna så att inte
vissa personer eller grupper blir speciellt utsatta för stress.
Deltagande i teamarbete. De heltidsanställda lärarna deltar ganska allmänt i
teamarbete. Däremot befinner sig timlärarna vid medborgarinstituten och sommarinstituten praktiskt taget helt utanför teamarbetet. De som undervisar vid
sommaruniversiteten anser sig kanske inte själva heller ha behov av att delta.
Timlärarna vid medborgarinstituten är det däremot skäl att integrera i teamarbetet bättre än nu t.ex. genom att utveckla strukturerna för planering och genomförande av undervisning. Läroanstaltsledningen borde inse att ett sätt att stärka
det fria bildningsarbetets karaktär av gemenskap är att involvera undervisningspersonalen i teamarbete. I synnerhet involveringen av timlärarna i teamarbete
kunde underlättas genom att utveckla redskap och metoder även för virtuell
teamverksamhet.
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Stöd i arbetet. De heltidsanställda lärarna får relativt gott stöd vid problem
i arbetet. Omkring tre fjärdedelar av dem uppger att de får mycket eller relativt
mycket stöd. Det är dock skäl att fästa uppmärksamhet vid stödet till heltidsanställda lärare vid medborgarinstitut och idrottsinstitut. Timlärarnas möjligheter
att få stöd i sitt arbete måste förbättras. De ligger klart under gränsen för ett tillfredsställande stöd (som satts vid 75 %). Målet borde vara att alla arbetstagare
får stöd vid behov. Alltför litet stöd vid problem i arbetet får lätt konsekvenser för
arbetskvaliteten t.ex. i form av dåligt förberedda lektioner.

Utvärderande slutsatser om bildningsuppgiften i fritt
bildningsarbete1
Alla personalgrupper, rektorer och ledare för läroanstalter, heltidsanställda lärare
och timlärare som arbetar inom det fria bildningsarbetet samt representanterna
för utbildningsanordnare anser att bildningsuppgiften i det fria bildningsarbetet
är viktig. Sommaruniversiteten avviker dock från de övriga i det hänseendet
att de som företräder sommaruniversiteten inte anser bildningsuppgiften så väsentlig som företrädare för andra läroanstalter. Orsaken har att göra med den
avvikande situation som lärarna – eller i detta sammanhang kanske rättare sagt
föreläsarna – vid sommaruniversiteten har. Andra läroanstalter förutsätter som
arbetsgivare ett visst mått av kännedom om den egna läroanstaltens värderingar
och bildningsuppgift av sin personal.
Särskilt viktig är bildningsuppgiften för utbildningsanordnarna i egenskap
av huvudmän för läroanstalterna, eftersom det är just deras uppgift att styra ledningen för läroanstalten och därigenom undervisningspersonalens arbete så att
bildningsuppgiften fullföljs med så hög kvalitet som möjligt.
I alla läroanstaltsformer är det viktigaste elementet i bildningsuppgiften att
individen utvecklar sig själv på eget initiativ. Högst prioritet har individens utveckling på eget initiativ vid folkhögskolorna och lägst vid idrottsinstituten. Folkhögskolorna har även av tradition betonat att de skapar förutsättningar för att de
studerande kan växa som personer genom att de använder formen internatskola
i utbildningen. Marjomäki (2005) definierar detta som ”att bygga upp den studerandes kulturella och historiska identitet” ”med det levande ordets pedagogik”.
Alla läroanstaltsformer har sina egna prioriteringar i definitionen av bildningsuppgiften. Sommaruniversiteten och idrottsinstituten har inkluderats sist
i lagstiftningen om fritt bildningsarbete och ser sig själva som verkställare av de
från lagstiftningen kända bildningsuppgifterna, sommaruniversiteten som an-

1

Översatt från den finska rapporten av Lena Engblom
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ordnare av öppen universitetsutbildning och idrottsinstituten som främjare av
idrottskultur. Medborgarinstitutens medarbetare fäster större vikt än de andra
vid att främja den lokala kulturen och studiecentralerna vid utvecklingen av
medborgarsamhället. Det är beaktansvärt att bildningsuppgiften trots internationaliseringen, den ökade rörligheten, den allt intensivare europeiska integrationen
och de sänkta gränserna mellan nationalstaterna har ett visst hemvävt inslag
eftersom det inte anses vara en väsentlig del av bildningsuppgiften att främja
europeiskhet.
Rektorerna och lärarna omsätter i varje fall bildningsuppgiften i praktiken
genom att överlag uppge att de är medvetna om frågan eller genom ”integrationsprincipen” i undervisningen. Studiecentralernas undervisningspersonal står mer
medvetet än andra bakom bildningsuppgiften.
Enligt rektorerna får lärarna läroanstaltens stöd i den praktiska bildningsuppgiften. För lärarna ordnas diskussionsforum om bildningsuppgiften och tydligare
insikt om den. Det är emellertid sällsynt med ett systematiskt tillvägagångssätt
för att framhålla och väcka diskussion om bildningsuppgiften.
En fördjupad enkät, som ett litet sampel av rektorer besvarade, avslöjar dock
att bildningsuppgiften trots att den blomstrar i festtalen ändå får liten uppmärksamhet i dagligt arbete. Av rektorernas svar framgår det att den praktiska förankringen av bildningsuppgiften kräver kontinuerlig och systematisk omsorg samt
medvetna ansträngningar.
I varje fall är bildningsuppgiften viktig redan för det fria bildningsarbetets
syfte och identitet. Slutledningsvis finns det skäl att konstatera att bildningsuppgiften i varje fall fullföljs på en måttlig nivå, men i synnerhet centralorganisationerna för fritt bildningsarbete har anledning att vid olika tillfällen framhålla
bildningsuppgiften och diskussionen om dess betydelse och tolkningar. Den allra
svåraste situationen har de kommunala medborgarinstituten vars ägare – när de
slår samman instituten – i allt högre grad kräver effektivitet och resultat och inte
alltid har tillräcklig förståelse för medborgarinstitutens bildningsuppgift. Bland
andra Sihvonen (1996, 223) förde i slutet av 1990-talet fram att ”institutverksamheten ska definieras som kommunal service”. Engagemang i bildningsuppgiften
skulle i sin tur ge servicen dess individuella karaktär.
Förhållandena mellan bildningsuppgiften, bildningsbehovet och bildningsnyttan åskådliggörs förenklat i nedanstående figur: läroanstaltens huvudman/
utbildningsanordnaren åtar sig bildningsuppgiften som ”svar” på de bildningsbehov som befolkningen visar. (Prioriteringarna gällande bildningsuppgiften
varierar givetvis med anordnarens ideologiska bakgrund.) Huvudmannen ger
ansvaret för bildningsuppgiften till rektorn eller ledaren för läroanstalten som
organiserar det praktiska arbetet med bildningsuppgiften med hjälp av sin undervisningspersonal och ser till att personalen har tillräcklig behörighet och kompe-
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tens och engagemang i uppgiften och är intresserad av att utveckla sig själv i sitt
arbete med bildningsuppgiften.

BILDNINGSUPPGIFTEN
Utbildningsanordnaren/huvudmannen

LÄROINRÄTTNING
Rektor
Heltidsanställda lärare
Timlärare

utbud
Deltagande i fritt
bildningsarbete

BILDNINGSNYTTA

efterfrågan
BILDNINGSBEHOV
Vuxen befolkning, medborgare

Figur 1. Samband mellan bildningsuppgift, bildningsbehov och bildningsnytta
Även om den bildningsuppgift som huvudmännen för olika läroanstalter har fastställt för sig härstammar från olika ideologiska och religiösa engagemang och
utgångspunkter ger de ofta likartad nytta av bildningen. Så som arrangemanget
framställs i EU-dokumenten ger utbildningstjänster som gagnar individen och
motsvarar individens särbehov även effekter som märks i ekonomiska och sociala indikatorer.
Bildningsnytta borde ingå särskilt i huvudmannens och finansiärens begreppssystem vid utvärdering av utbildningskostnaderna och utbildningsfördelarna. Till exempel i kommunalt beslutsfattande förutsätter utvärderingen av
bildningsnytta ett brett perspektiv på samhälleliga influenser samt förståelse för
multiplikatoreffekter på lång sikt. Kortsiktiga besparingar inom en kommunal
sektor kan straffa sig genom ökande kostnader på lång sikt inom andra sektorer.
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Slutledningar och
utvecklingsförslag rörande den
fria bildningen i landet som
helhet2
I utvecklingsplanen för utbildning och forskning som godkändes av Statsrådet
5.12.2007 ingår ett beslut om beredning av ett utvecklingsprogram som gäller
uppgifterna, lagstiftningen, finansieringssystemet, läroanstaltsstrukturen och
styrningen i anslutning till fritt bildningsarbete. Den tjänstemannabaserade beredningsgruppen som har tillsatts för att utarbeta utvecklingsprogrammet har en
samarbetsgrupp inom det fria bildningsarbetet som stöd. De uppskattningar om
reformbehov och förslag i slutrapporten (Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma
2009–2012) som arbetsgruppen har gjort täcker i stor utsträckning hela det fria
bildningsarbetet (uppgifterna, lagstiftningen och finansieringssystemet, läroanstalts- och huvudmannastrukturen, åtgärderna för att förbättra kvaliteten och
effektiviteten).
Inom andra utbildningssektorer har man de senaste åren startat och drivit
omfattande strukturella utvecklingsprocesser där de viktigaste för det fria bildningsarbetet är strategin för yrkesinstituten och den strukturella utvecklingen
av högskoleväsendet. I läroanstaltsstrukturen inom det fria bildningsarbetet har

2

Översatt från den finska rapporten av Lena Engblom
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det bortsett från medborgarinstituten inte skett lika märkbara förändringar de
senaste åren. Behoven av strukturell utveckling och av regionalt och övrigt samarbete varierar med läroanstaltsform.
Avsikten är att det program för strukturell utveckling av det fria bildningsarbetet som beredningsgruppen för utvecklingsprogrammet för det fria bildningsarbetet föreslår ska beredas och genomföras åren 2009–2012 i samarbete med
undervisningsministeriet och organisationer som representerar olika former och
huvudmän för läroanstalterna inom fritt bildningsarbete. Syftet med programmet
för strukturell utveckling är att stärka även det regionala samarbetet å ena sidan
mellan läroanstaltsformerna och läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet
och å andra sidan i riktning mot yrkesutbildningsanordnarna och högskolorna.
Under processen för den strukturella utvecklingen bereds även en reform av tillstånden att driva läroanstalt. Utgående från beredningsgruppens förslag utarbetades en plan för fortsatta åtgärder inom utvecklingsprogrammet vid undervisningsministeriet sommaren 2009.
Utvecklingsprogrammet, lagstiftningsreformen, den strukturella utvecklingen samt åtgärderna för bättre kvalitet och effektivitet i undervisningen gällande
det fria bildningsarbetet kommer under de närmaste åren även att påverka undervisningspersonalens arbetsförhållanden och kompetenskrav.
Till sist presenterar vi en komprimerad utvärdering av helheter som enligt resultaten behöver utvecklas. Utvecklingsobjekten gäller även utvidgat de kompetensbehov och framtidsutmaningar som personalen som arbetar med bildningsuppgiften har.

Tydligare bildningsuppgift och utvärdering av bildningsnyttan
Undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet är timlärarna medräknade starkt engagerad i sitt arbete. Personalen uppskattar det fria bildningsarbetet och tror att det kommer att behövas även i framtiden. Läroanstalternas
personalgrupper och huvudmän inom det fria bildningsarbetet anser att bildningsuppgiften är viktig. Hur utbildningsanordnarna och läroanstalterna sörjer
för att lärarna har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att ta sig an bildningsuppgiften i praktiskt undervisningsarbete varierar mellan olika läroanstalter och olika personalgrupper.
Att en stor del av personalen ser sitt arbete närmast som ett kall är i sig en bra
utgångspunkt för utvecklingen av det fria bildningsarbetet i det dagliga arbetet
i alla läroanstalter. På 2000-talet har det allt mer börjat se ut som om aktörerna
inom den Europeiska unionen och den statliga utbildningspolitiken förstår den
enskilda läroanstaltens huvudman bättre när det gäller riksomfattande och globala behov i anslutning till bildningsuppgiften. I det fria bildningsarbetet be37
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gränsar den allmänna resursbristen läroanstalternas egen synvinkel. Ofta ser
kommunala och andra beslutare i egenskap av huvudmän för utbildning alltför
ensidigt bara de årliga budgetkostnaderna för att driva läroanstalter och anordna
utbildning.
Det belopp som används för service i form av fritt bildningsarbete måste kunna sättas i proportion till bildningsnyttan som servicen genererar. Även om det
fria bildningsarbetet huvudsakligen anordnas med allmänna medel måste huvudmannen även på något sätt kunna bedöma bildningsnyttan, dvs. bildningsarbetets effekter på människornas livskvalitet, som till exempel välbefinnande
och hälsa, psykisk och fysisk aktivitet, socialt engagemang, utbildningsnivå och
kulturell nivå, förståelse och tolerans gentemot olika kulturer.
• Det är viktigt att i synnerhet centralorganisationerna för fritt bildningsarbete upprätthåller en diskussion om bildningsuppgiften och dess betydelse
för olika läroanstaltsformer.
• Även huvudmännen för läroanstalterna har anledning att föra en allvarlig
diskussion om bildningsbehovet, bildningsuppgiften samt den eftersträvade
bildningsnyttan och utvärderingen av den.
• Förmågan att se framtida behov hos läroanstalter inom fritt bildningsarbete
måste börja stärkas såväl på regional och lokal som på nationell nivå.
• Personalen inom det fria bildningsarbetet bör själv vidta mer medvetna och
samordnade åtgärder för att utveckla verktyg som mäter bildningsnyttan.

Förnyad och moderniserad kompetens för undervisningspersonalen
De väsentliga bristerna i den pedagogiska kompetensen hos personalen inom fritt
bildningsarbete gäller en alltför svag kännedom om vuxenpedagogik, ovana att
arbeta i nätverk och med nätverk, svag nätpedagogisk och mångkulturell kompetens. Att personalen själv identifierar och medger att den har för svag kompetens
är samtidigt ett tecken på vilja att utveckla sig själv till bättre lärare på dessa
delområden.
Särskilt timlärarna har alltför små möjligheter att få delta i utbildning som bekostas av arbetsgivaren. Även den heltidsanställda undervisningspersonalen har
större behov av fortbildning än det som arbetsgivaren erbjuder. Att huvudmännen och rektorerna för utbildning ofta anser att det inte finns möjlighet att satsa
mer på undervisningspersonalens utbildning visar att hindren för personalens
utveckling bottnar i både attityder och resurser. Personalens viktigaste uppgift
undervisningen och att sörja för kvaliteten på den borde ligga högst på huvudmannens prioritetslista. Särskilt utbudet på studier i vuxenpedagogik är för svagt
och splittrat i Finland och är i alltför hög grad inbäddat i allmän pedagogik.
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Trots exempelvis många virtuella utbildningsprojekt ligger den nätpedagogiska kompetensen inte på en tillfredsställande nivå i läroanstalterna. Särskilt så
kallade sociala medier i sina många former växer för närvarande så starkt och
innehåller så många positiva löften i fråga om studier att de ska tas som ett särskilt utvecklingsmål inom det fria bildningsarbetet.
Läroanstalterna bör sörja för nivån på timlärarnas pedagogiska kompetens
till exempel genom att förse alla nya timlärare med pedagogiskt material på nätet. Det finns anledning att uppmuntra timlärarna att studera vuxenpedagogik,
vilket även allmänt sett kan öka timlärarnas arbetsmotivation inom fritt bildningsarbete.
Även inom det fria bildningsarbetet är det i tillämpliga delar aktuellt att övergå från läroanstaltsundervisning till virtuell inlärning. Förutsättningen är att
huvudmännen tar de nya sätten att organisera lärande på allvar och att läroanstalterna börjar utveckla virtuella miljöer och arbetsmetoder som ger allt fler
medborgare möjlighet att ta del av den grupptillhörighet som bygger på jämlikhet
mellan olika människor och som är en av de högst skattade egenskaperna hos det
fria bildningsarbetet.
• Huvudmännen för läroanstalterna borde anvisa resurser till timlärarnas
yrkesmässiga utveckling. Läroanstalterna borde även lära sig att använda
mer av sina egna möjligheter till utbildning av undervisningspersonalen. Det
finns anledning att införa mer tillämpningar av lärande i arbetet i utvecklingen av personalen inom det fria bildningsarbetet.
• Sommaruniversiteten och studiecentralerna bildar gemensamma forum för
timlärare där lärarna kan få kollegialt stöd i sin kompetensutveckling.
• Aktörer som ansvarar för fortbildningen av undervisningspersonal bör anordna pedagogisk fortbildning för timlärarna. Medel borde anvisas från resurser som är avsedda för utveckling av undervisningspersonal.

Starkare pedagogiskt ledarskap vid läroanstalterna
Teamarbete och utvecklingssamtal som inkluderar läroanstalternas hela personal är när de sker i en bra atmosfär ett medel att stödja och utveckla personalen
samt att bygga upp sammanhållningen. Det största problemet på läroanstaltsnivå
är att timlärarna står utanför utvecklingssamtalen och teamarbetet. I sista hand
ligger det på läroanstalternas eget ansvar att ordna teamarbete och utvecklingssamtal, men det förefaller som om en del rektorer inte kan utnyttja möjligheterna
med utvecklingssamtal och teamarbete i pedagogisk ledning.
Ledarskapsutbildningen för rektorer bör parallellt med personalledning fokusera mer på pedagogisk ledning som vid många läroanstalter riskerar att bli
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allt mer ofullständig och eftersatt på grund av den verkställande direktörens
förändrade roll. I pedagogiskt ledarskap ingår bland annat planering och organisering av den pedagogiska verksamheten och uppföljning och utvärdering av
hur pedagogiken omsätts i praktiken samt att skapa strategier och visioner för
det pedagogiska arbetet.
• Rektorerna ska bättre sörja för att särskilt timlärarna får det stöd de behöver
i svårigheter de möter i arbetet.
• Huvudmännen inom det fria bildningsarbetet ska fästa större vikt vid läroanstaltsledarnas och rektorernas pedagogiska ledning och utveckling av den.
• De aktörer som ansvarar för läroanstaltsledningens fortbildning bör under
närmaste åren organisera ledarskapsutbildning i samarbete med centralorganisationerna för fritt bildningsarbete.

Bättre statistik över det fria bildningsarbetet
Statistiken över det fria bildningsarbetet har uppmärksammats flera gånger under 2000-talet. Statistiken har redan börjat genomgå en utveckling. Uppgifterna
om antalet deltagare i olika läroanstaltsformers utbildning blir mer exakta när
statistiken utöver bruttosiffror (deltagargånger) även kan specificera nettoantalet
studerande. Tidigare visade statistiken en person som deltog i flera utbildningar
som flera deltagare. Att man utöver det faktiska antalet studerande även har
fått tillgång till information om en deltagargrupps sammansättning (till exempel
enligt socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå) är ytterst viktigt såväl för
forskning och utvärdering som för utbildningspolitiskt arbete. Det är mycket viktigt att även i fortsättningen samla statistiska uppgifter om deltagarstrukturen i
det fria bildningsarbetet.
I likhet med studerande inom det fria bildningsarbetet bildar undervisningspersonalen en heterogen grupp. I den systematiskt klassificerade statistiken över
alla lärare i Finland klassificeras lärarna inom det fria bildningsarbetet på ett
oändamålsenligt och direkt vilseledande sätt. Utbildningsstyrelsen har avtalat
omfattande datainsamlingar vart tredje år med Statistikcentralen. Siffrorna som
presenteras i rapporten Lärarna i Finland 2008 (Kumpulainen 2009), som baseras
på resultaten av den senaste datainsamlingen, om antalet personer som arbetar
inom det fria bildningsarbetet ger inte en korrekt bild och är inte heller jämförbara med motsvarande siffror från andra läroanstalter.
Trots att timlärarna är en viktig del av undervisningspersonalen inom det fria
bildningsarbetet (särskilt i den största läroanstaltsformen, medborgarinstituten)
är de inte synliga i offentlig statistik. Benämningen ”heltidsanställd timlärare”
i Statistikcentralens datainsamling lämpar sig inte för fritt bildningsarbete. Var40
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ken lagstiftningen för det fria bildningsarbetet eller tjänstekollektivavtalen känner till begreppet heltidsanställd timlärare. Att en del timlärare vid läroanstalter
inom fritt bildningsarbete uppfattar sig själva som heltidsanställda (till exempel
för att det är deras huvudsakliga inkomstkälla) kan i sig inte utgöra en statistisk
klassificeringsgrund. En sådan ”heltidsanställd timlärares” anställning är inte
en heltidsanställning i samma bemärkelse som till exempel en heltidsanställd
timlärare i grundskolan eller gymnasiet.
Andra indelningar av undervisningsområden än sådana som utbildning inom
fritt bildningsarbete kräver, gagnar inte statistiken över det fria bildningsarbetet
tillräckligt väl. Om en områdesindelning närmast skapad för statistik över examensinriktad utbildning tillämpas exempelvis på medborgarinstitutens undervisningsutbud blir resultatet att drygt hälften av medborgarinstitutens undervisning faller under ett område (bland annat kultur där språkundervisning ingår).
En annan alltför grovt tilltagen klass avseende behoven av statistisk specifikation
av undervisningsutbudet inom fritt bildningsarbete är det humanistiska och pedagogiska området som omfattar nästan hälften av sommaruniversitetens undervisningstimmar. För statistik över given undervisning behövs en klassificering
av undervisningsområden som bättre beaktar det fria bildningsarbetets särdrag.
• Statistiken över det fria bildningsarbetet vidareutvecklas med hänsyn till
särdrag för undervisningspersonalen och undervisningen inom det fria bildningsarbetet.
• Statistiken behöver preciseras genom att den mycket viktiga gruppen timlärare i undervisning inom fritt bildningsarbete inkluderas. Statistiken över
timlärarna bör utvecklas så att timlärarna grupperas enligt antalet undervisningstimmar på så sätt att den viktigaste gränsen går vid minst 16 undervisningstimmar i veckan och mindre än 16 undervisningstimmar i veckan.
För att undvika sammanblandningar bör benämningen ”heltidsanställd timlärare” i samband med fritt bildningsarbete frångås om inte definitionen
kan göras enhetlig med den definition som andra läroanstalter (exempelvis
grundskolorna och gymnasierna) använder för heltidsanställd timlärare.

Samlad forskningsverksamhet
Forskningen om vuxenutbildning har ökat kraftigt under de tjugo senaste åren
(om än kanske inte i proportion med den ökade betydelsen av vuxenutbildning
eller förväntningarna på vuxenutbildning). Forskarnas och forskningsfinansiärernas ökade intresse för vuxenutbildning speglar för sin del det förändrade samhället där medborgarnas behov att skaffa nya kunskaper och färdigheter i vuxen
ålder har ökat väsentligt. Även de politiska beslutsfattarna och samhället ställer
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sig annorlunda till utbildning av vuxna: vuxenutbildningen har fått en central
ställning i utbildningssystemet och blivit ett viktigt verktyg i arbetskraftspolitiken. Såväl inom forskning som inom utbildningspolitik anses lärande idag vara
livslångt. Lärande är en normal mänsklig verksamhet och läroanstalterna är bara
en arena för lärande och övning. Medborgarna lär sig hela tiden i arbetet och på
arbetsmarknaden, via intressen, hushållssysslor, samhällsaktivitet, som konsumenter, politiska väljare och användare av olika medier.
Merparten av forskningen om vuxenutbildning hänför sig emellertid klart
närmare till yrkesinriktad vuxenutbildning än till frågor som berör det fria bildningsarbetet. Finansiärerna av forskningen och forskarna anser uppenbarligen
forskning om yrkesinriktad vuxenutbildning viktigare på grund av att effekterna
av vuxenutbildning antas ha större betydelse. Den yrkesinriktade vuxenutbildningen har erkända effekter på sysselsättningen, arbetskraftens rörlighet, produktiviteten, ibruktagande av nya verktyg och arbetsmetoder samt arbetshälsan
och arbetsmotivationen. Däremot anses de mer svårmätbara effekterna och fördelarna av fritt bildningsarbete snarare förmodade än konstaterade. Forskningen
om utbildningens effektivitet och effekter behöver emellertid sträckas ut även till
området fri bildning.
• Splittrad forskning om fritt bildningsarbete och forskning som tangerar denna vid olika universitet och inrättningar bör samlas inom en åtminstone löst
ledd samordning. Forskare som arbetar med forskning om fritt bildningsarbete och medborgarnas frivilliga ”inofficiella” lärande bör förena sina krafter
och samlas till ett forskningsnätverk vars ledningsansvar skulle tillhöra en
inrättning som har utmärkt sig inom forskning om fritt bildningsarbete.
• Forskningsnätverket för medborgarnas ”fria bildningssträvanden” bör inte
bli beroende enbart av pedagogikforskarnas sakkunskap, utan även politiska forskare, historiker, sociologer och socialpolitiker, experter på utbildningsekonomi samt välfärds- och hälsoforskare bör fås med i lika utsträckning.
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