ViS (vuxenutbildning i samverkan) konferens i Linköping 3-4 april 2017
Konferensens motto ”Samarbetet sammanfogar”
Konferensens handlade om problemet med ökande klyftor i Sverige, långtidsarbetslösheten, trög
integration av nyanlända, gymnasieexamen som en ny klassmarkör, ökande löneklyftor och en allt
större skillnad mellan vad som upplevs som centrum och periferi i Sverige.
Konferensen bestod i plenarföreläsningar, miniföreläsningar, seminarier, workshops och
paneldiskussioner. Jag har kunnat delta i alla plenarföreläsningarna, panelsamtal , två
miniföreläsningar och två workshops.
Jonas Jonsson ordförande i ViS inledde den första dagen.
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström föredrog om regeringens olika satsningar på
vuxenutbildningen och det nya studiestartstödet – bidrag till behörighetsgivande utbildning.
350 000 arbetslösa, 100 000 lediga jobb men det finns inte sökande med rätt kompetens. Stor
efterfrågan på yrkeshögskolaexamen.
Fullgjord gymnasieexamen är en framgång på arbetsmarknaden.
Anna Ekström tryckte på att vuxenutbildning var en annan chans inte en andra chans.
Anna talade om flera av konferensens definierade problemområden.
Nästa talare var Edna Eriksson som talade under rubriken ”Mångfald 2.0-What you see is NOT what
you get”.
Hon har arbetat med mångkultur , likabehandling och jämställdhet. Edna jmfr med ett isberg. En liten
del av oss människor är synligt. Det mesta är osynligt dvs våra egenskaper. Egenskaperna uppstår i
relation till andra.
Mångfald är inte samma sak som diskrimineringsgrunderna.
Panelsamtalet ”Hur kan vuxenutbildningen sammanfoga samhällsklyftorna?”
Deltagare var Jenny Madestam (lektor i offentlig förvaltning), Anna Almqvist (LO-ekonom), Joakim
Palme (professor i statskunskap), Kenneth Nelson (professor i sociologi), Lina Bjerke doktor i
nationalekonomi), Ulrika Carlsson(Centerpartiets talesperson) och Eva Lind (Socialdemokratisk talesperson,
Linköping).

Några citat från samtalet:
Inkomstskillnaderna har ökat i Sverige, ökat mer än i övriga OECD. Sverige ligger på 11 plats i
jämlikhetslistan, för några decennier sedan var 7% fattiga idag är siffran 15%. Skillnaderna mellan
grupperna ökar.
Skillnad i utbildningsnivå. Diskriminering av utländska namn. Landsbygden backar. Tappar ungdomar i
kommuner beror på att det finns färre möjligheter på landsbygden. Klyfta mellan politiker och folket.
Politik har blivit en proffsbransch, mediatränade och att partierna är väldigt lika. Ju mer ojämlikt
samhället är ju större misstro till styrande samhällsinstitutioner. Välfärdssystemet har nedmonterats
tex a-kassa.
Ojämlikt – skadligt. Resurssvaga barn – investera i utbildning. Resursstarka barn – spelar ingen roll.
A-kassa, ojämlikhet och lägre utbildning innebär sämre hälsa. Alla blir klokare med utbildning.
Slutligen fråga till alla som deltog i panelsamtalet ”Vilken klyfta är största utmaningen?”
Alla var överens om att vuxenutbildning, migration, matchning och förståelse för värdegrundsfrågor
var viktiga och alla frågorna hänger ihop.
Jag lyssnade sedan på Jenny Madestam som pratade om klyftan mellan politiker och folket och
Joakim Palme som redogjorde mer utförligt om klyftor och invandring. PowerPoint från deras
miniföreläsningar finns på www.visnet.se (2017 års vuxenutbildningskonferens).

Dag nr 2 inleddes av Skolverket som presenterade nyheter inom Yrkesvux, Rätt till
behörighetsgivande utbildning m.m. PowerPoint se www.visnet.se
Workshop 1. ”Så tar vi tillvara talangerna” Alexander DECerein (planeringsledare Göteborgs stad,
Arbetsmarknad och vuxenutbildning)
Ett projekt i Göteborg som tar tillvara på utlandsföddas vilja och kompetens genom att erbjuda
arbetsinriktad praktik och ett nätverk i kombination med sina studier. Nya svenskar kan påbörja
praktik i sin bransch utan större svenska språkkunskaper.
Workshop 2. Kombinationsutbildning SFI/Vård. Maria Virtanen Medlearn och Maria Rudling SFI.
Under 65 veckor ger Medlearn och SFI Västerort SFI-studerande möjligheten att kombinera sina
svenskstudier med en yrkesutbildning i vård och omsorg. Genom att arbeta med ”supported
education” i form av coachning och matchning samt språkstödjande insatser även i
yrkesklassrummet så lyckas de studerande nå sina mål.
Konferensen avslutades med en föreläsning av Anna Dyhre ”Employer Branding och
medarbetarskap”.
Anna Dyhre har genom studier, praktiskt arbete och föreläsningar fårr djupa kunskaper om vad som
skiljer en attraktiv arbetsgivare från en mindre attraktiv.
En del miniseminarier och workshops finns tillgängliga på www.visnet.se . Gå in på fliken på
högerkanten -2017 års vuxenutbildningskonferens.
Kerstin Johnsson
Bildningsnämnden

