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4 8 InlednIng

denna rapport är den andra i ordningen som genomförts av nvl:s nätverksgrupp för 
formell vuxenutbildning. den första sammanställdes under 2007. denna översikt har 
sammanställts under 2009 och avser att spegla vilka möjligheter det finns för den 

vuxne att få yrkesutbildning i de olika nordiska länderna. i denna avsikt beskrivs främst 
de olika utbildningsformerna utförligt, uppdelade på den gymnasiala nivån (upper-se-
condary) och den eftergymnasiala nivån (post upper-secondary). även frågor om lagstift-
ning och finansiering beskrivs.

i årets version har också lagts till ett kapitel om de viktigaste initiativen inom eu som 
berör yrkesutbildningen. 

följande personer har varit rapportörer för de olika länderna: 

• danmark: ulla Murholt-rosenthal

• finland: tanja halttunen

• island: helen gray

• norge: siv liland

• sverige: lena åslund-lööf

översikt eu-initiativ: nils friberg
sammanställning: nils friberg och asta Modig



5 8
A

A. SAmmAnfAttnIng 

danmark präglas av en stor variation i sin yrkesutbildning. det finns långa utbild-
ningar - upp till fem och halvt år, men också mycket korta kurser på en dag eller nå-
gra veckor inom arbetsmarknadsutbildningen. i samtliga yrkesutbildningar finns 

en nära koppling till yrkeslivet. 

Erhvervsutdannelserna innebär en utbildning som äger rum på en arbetsplats. den prak-
tiska delen kombineras med teoriutbildning på en handelsskola, teknisk skola, lantbruks-
skola, vårdskola eller aMu-center. utbildningens längd är mellan ett och halvt år till fem 
och ett halvt. utbildningarna genomförs på basis av ett utbildningsavtal, där det finns 
fem olika varianter: Ny mesterlære, den almindelige uddannelsesaftale, den almindelige 
kombinationsaftale, flex-kombinationsaftalen og den korte uddannelsesaftale. 

Arbejdsmarkedsutdannelserne ska ge möjlighet till uppgradering av kompetensen hos ar-
betskraften. utbildningar är vanligen korta – från någon dag till flera veckor. dessa utbild-
ningar är öppna för alla som har behov därav. deltagaren måste dock betala en kursavgift.

under 2010 kommer det att ske en omstrukturering av arbejdsmarkedsutdannelser i dan-
mark. det skall etableras 10-14 regionala voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre) i 
landet. dessa centra ska skapa större överblick och samordning så att brukaren ska kunna 
få all information på ett ställe. Man ska samla kunnande och expertis från både aMu-
anordnare och från vuC-centran för att öka överskådlighet och kvalitet.

den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland karaktäriseras framför allt av de fristå-
ende examina. Man kan avlägga yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specia-
lyrkesexamina. i fristående examina visar man sin yrkeskunskap under ett examenstillfälle 
oberoende av om man förvärvat den via arbetserfarenhet, studier eller annan verksam-
het. det viktigaste är yrkeskompetensen. detta är ett mycket tydligt exempel på att synen 
värdering av reell kompetens har fått ett genomslag i utbildningssystemet.

liksom i danmark finns ett system med lärlingsutbildning – den s.k. läroavtalsutbildning-
en. Med läroavtalsutbildning avses studier som ordnas på en arbetsplats i samband med 
praktiska arbetsuppgifter och som kompletteras med teoretiska studier.  

inom läroavtalsutbildningen kan ungdomar och vuxna avlägga yrkesinriktade grundexa-
mina samt yrkes- och specialyrkesexamina. Cirka 70-80 procent av läroavtalsutbildningen 
sker på utbildningsarbetsplatserna, där den studerandes arbetsplatshandledare svarar 
för utbildningen. största delen av inlärningsmålen nås via praktiska arbetsuppgifter en-
dera vid den egna arbetsplatsen eller på någon annan enhet. den utbildning som ges på 
arbetsplatserna kompletteras med teoretisk utbildning. för den svarar i huvudsak yrkes-
läroanstalterna och vuxenutbildningscentren.

arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtalet till läroavtalsstuderanden under den tid 
utbildningen sker på arbetsplatsen. studietiden för en läroavtalsutbildning som leder till 
grundexamen varierar från ett till tre år. år 2008 deltog 70 000 studeranden i examensin-
riktad läroavtalsutbildning. 

På den eftergymnasiala nivån finns, liksom numera i sverige, yrkeshögskolan. från och 
med år 2009 ger 26 yrkeshögskolor examensutbildning på 68 orter. av dessa yrkeshög-
skolor är 6 stycken kommunala yrkeshögskolor, 7 stycken ägs av en samkommun och 13 
stycken är privatägda. förutom dessa 26 finns högskolan på åland och Polisyrkeshögsko-
lan som är under inrikesministeriet. Målsättningen är antalet yrkeshögskolor ska minska 



6 8 och ha fler deltagare, i regel minst 2 500 heltidsstuderande. 

iSland har en lärlingsinriktad yrkesutbildning för vilken flera olika ministerier ansvarar, 
men undervisningsministeriet har det övergripande ansvaret. Ministeriet utser Yrkesråd 
för olika yrkesområden eller enskilda yrken. dessa råd har ett inflytande på examinatio-
nen beträffande den yrkesinriktade utbildningen och en viss tillsynsroll. det finns gym-
nasieskolor, industriyrkesskolor och specialyrkesskolor som anordnare av utbildning. ut-
bildningens längd varierar, men den mest förekommande längden är tre till fyra år. det 
vanligaste upplägget innebär att det finns ett utbildningskontrakt mellan de som admi-
nistrerar utbildningskontrakter, skolan och arbetsplatsen.

det finns några särskilda yrkesutbildningscentra för industrins behov: The School for Elec-
trician and Electronic Studies för elområdet och IÐAN Vocational Centre som erbjuder ut-
bildningstjänster inom bl.a. byggnads-, fordons-, livsmedels-, grafiska branscherna samt 
vårdområdet.

det finns en lång tradition av engagemang från arbetstagarorganisationerna när det gäl-
ler utbildning för vuxna. ursprungligen var detta intresset begränsat till yrkesutbildning, 
men har med tiden vidgats. Man erbjuder utbildning i samverkan med anordnare som 
Mímir Lifelong Learning och de nio olika Lifelong Learning Centres som finns spridda över 
landet.  

ett annat exempel på engagemang från arbetsmarknadens parter har manifesterats i bil-
dandet av The Education and Training Service Centre ehf som startade 2002 av the Icelandic 
Confederation of Labor (ASÍ) och the Confederation of Icelandic Employers (SA). Centrat ska 
i samarbete med ägarorganisationerna erbjuda både teoretisk och yrkesinriktad utbild-
ning, främst för dem som saknar utbildning på gymnasienivå.

i norge är möjligheten att validera sina yrkeskunskaper väl utvecklad och möjligheterna 
utnyttjas i stor utsträckning. Man har rätt att få en realkompetensvärdering om man står i 
begrepp att påbörja en gymnasieutbildning (videregående). i detta fall ligger värderingen 
av den reela kompetensen till grund för den kommande gymnasiala utbildningen. även 
den som har ett annat syfte med värderingen, t ex för att söka arbete, har rätt till en sådan. 
en stor del av de vuxna, ca 35%, som påbörjade en gymnasieutbildning under 2007 hade 
fått en realkompetensvärdering.

det finns i norge en typ av kompetensbedöming eller prövning som landet är ganska 
ensamt om att erbjuda i norden. det är den s.k. fag- eller svenneprøven som en vuxen med 
lång praktik kan genomgå (praksiskandidat). det är då de viktigaste delarna i yrkesäm-
nena på gymnasienivån som prövas. läsåret 2008-2009 var det 6445 kandidater som var 
25 år eller äldre som utnyttjade denna möjlighet.

i likhet med danmark och finland finns också goda möjligheter för en vuxen att få en 
lärlingsutbildning som leder till Fag-/svennebrev. utbildningen kan kombineras med teo-
riundervisning i en skola. oftast är denna utbildning fyra år lång. under 2008 var det 4 380 
lärlingar som var 25 år eller äldre som deltog i denna utbildning.

På eftergymnasial nivå finns fagskoleutdanning som bygger på en videregående utbild-
ning. det finns både offentliga skolor och privata skolor. utbildningen kan bygga både på 
allmän gymnasieutbildning eller på yrkesförberedande med fag- eller svennebrev. un-
dervisngen har ett stort inslag av projekt och uppgifter som knyts direkt till arbetslivet. 
utbildningarnas längd varierar från ett halvt år till två år. Fagskolerne har inte någon stor 
omfattning – läsåret 2007-2008 deltog 2314 personer i sådan utbildning.

Sverige präglas av en omfattande reformering av den gymnasiala utbildningen som 
börjar genomföras 2011. den nya gymnasieskolan innebär bl.a. att de yrkesförberedan-
de programmen ska vara anpassade så att det blir tydligare i programmålen att elevens 
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7 8
kunskaper och kompetenser ska vara yrkesmässigt aktuella och relevanta efter avslutad 
utbildning. generellt för de yrkesförberedande programmen är att det ska bli en bättre 
samverkan med det lokala näringslivet, t.ex. genom tydligare krav på arbetsplatsförlagt 
lärande (aPl). i vilken utsträckning vuxenutbildningen påverkas av gymnasiereformen är 
inte klart för närvarande. 

inom den kommunala vuxenutbildningen anordnas såväl teoretiska som yrkesinriktade 
kurser.

för åren 2009-2011 har regeringen markerat yrkesutbildningens betydelse för att stärka 
den enskildes möjligheter till arbete som för att företagen ska få välutbildad arbetskraft 
genom att erbjuda kommunerna ett särskilt statsbidrag till den s.k Yrkesvux, d.v.s. yrkes-
inriktad utbildning inom komvux. för 2009 utgick ststbidrag till 5000 platser och för 2010 
18000 platser.

folkbildningen i sverige erbjuder förutom folkbildning också ett sort antal yrkesinriktade 
utbildningar oftast inom ”mjuka” sektorer. 

fr.o.m. den 1 juli 2009 införs Yrkeshögskola i sverige som ersätter kY-utbildningarna. lik-
som i finland är denna verksamhet av stor omfattning. utbildningarnas längd varierar 
– en vanlig längd är dock två år.

en verksamhet som numera även administreras av Myndigheten för yrkeshögskolan är de 
kopletterande utbildningarna. dessa omfattar cirka 5000 platser och återfinns mestadels 
inom det estetiska området.

rätt att delta
i norge har den vuxne rätt att delta. fylkeskommunen har skyldighet att erbjuda en an-
passad utbildning för dem som söker. 

i övriga nordiska länder har man rätt att söka en utbildning men sedan är det beroende 
på antal platser och prioriteringar vilka som faktiskt tas in.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns stora skillnader mellan de olika nordiska 
länderna när det gäller yrkesutbildning för vuxna. den europeiska referensramen för kva-
lifikationer (eQf) och nationella referensramar (nQf) bör på sikt underlätta jämförelser 
(se avsnitt C eu-initiativ inom yrkesutbildningsområdet). 

i finland och sverige finns det en väl utbyggd yrkeshögskola med många studerande. 
i norge finns på den eftergymnasiala nivån fagskolen, som är av betydligt mindre om-
fattning än de svenska och finska motsvarigheterna. de norska utbildningarna är också i 
allmänhet kortare. 

under de senaste decennierna har vikten av att ta till vara den reela kompetensen hos in-
divider framhållits både internationellt och i de nordiska länderna. exempelvis genomför-
de nvl under 2006-2007 en studie över validering i norden som visade på stora skillnader 
i hur långt komna de olika länderna var. dessa skillnader avpeglar sig också i hur synen på 
reel kompetens har satt avtryck i yrkesutbildningssystemen. i finland och norge har möj-
ligheten att synliggöra sin faktiska kompetens systematiserats, vilket också har lett till att 
många personer utnyttjar denna möjlighet. i finland genom de fristående yrkesexamina 
och i norge dels genom realkompetensvärderingen som utgör grund för vidare gymna-
siestudier för den vuxna, dels genom ett prövningsförfarande som har en stor omfattning 
och genom vilken man kan erhålla fag- eller svennebrev och till och med mesterbrev. 

i samtliga länder utom sverige, där möjligheten är synnerligen begränsad, erbjuder man 
den vuxne olika typer av lärlingsutbildning. 
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8 8 B. YrkeSutBIldnIngen  
I reSpektIve lAnd

danmark

1. Yrkesutbildning på gymnasial nivå

erhvervsuddannelser

gymnasial nivå är egentligen inget bra uttryck när det gäller danmark. gymnasial nivå 
avser här sådan yrkesutbildning som bedrivs efter genomgången folkskola.

en erhvervsuddannelse kan tage mellem halvandet og fem og et halvt år. Man kan be-
gynde lige efter folkeskolen. hvis man er over 25 år, kan der vælges en særlig vokse-
nuddannelse. en erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, og det meste 
af den foregår i en praktikvirksomhed. det kan være i en større industrivirksomhed, et 
mindre værksted, et køkken, en butik, et kontor, en transportvirksomhed, et hospital, et 
plejehjem, en børnehave, på en gård eller et helt andet sted.

den teoretiske del af uddannelsen foregår enten på en erhvervsskole, som kan være 
en handelsskole, en teknisk skole, et aMu-center, en landbrugsskole eller en social- og 
sundhedsskole. den teoretiske del starter med forskellige længder. for tekniske skoler 
og landbrugsskoler er det typisk 20 uger, hvorimod at det er længere for handelsskoler 
og social- og sundhedsskoler. der foregår pt. mange sammenlægninger mellem fx en 
handelsskole, en teknisk skole og et aMu-centre, med formål at skabe en stærk uddan-
nelses- og videninstitution. 

en erhvervsuddannelse giver mange forskellige jobmuligheder og der findes 109 uddan-
nelser med 326 trin eller specialer. Mange af disse er kendte uddannelser inden for ek-
sempel teknik, mekanik, formgivning, byggeri, maskiner, jordbrug, planter, dyr, levned-
smidler, mode, personpleje samt handel og serviceydelser. Men også mange nye uddan-
nelser, trin og specialer er kommet til, for eksempel fitnessinstruktør, wellnessassistent 
og eventkoordinator. 

erhvervsuddannelserne har 12 indgange, hvor de enkelte uddannelser er placeret:

• bygge og anlæg fører til uddannelser, der er rettet mod 
de aktiviteter der forgår på en byggeplads.

• bil, fly og andre transportmidler fører til uddannelser, inden for at vedligeholde 
og reparere forskellige motorer og transportmidler, lige fra cykler til fly.

• bygnings- og brugerservice fører til uddannelser som sikker-
hedsvagt, serviceassistent og ejendomsservicetekniker.

• dyr, planter og natur fører til uddannelser inden for land-
brug, gartneri, skovbrug og pasning af dyr.

• krop og stil dækker over uddannelser, der beskæftiger sig med krop-
pens sundhed og udseende indenfor fitness, frisør og kosmetik.

A



9 8• Mad til mennesker fører til uddannelser, der beskæftiger sig med fø-
devareproduktion, sundhed, køkken og restauration.

• Medieproduktion fører til uddannelser, der beskæftiger sig med formid-
ling og kommunikation inden for web, it, film, trykte medier og tv.

• Merkantil fører til uddannelser, der beskæftiger sig med arbejdsop-
gaver inden for butik, kundeservice, handel business to bu-
siness, finans samt kontor- og oplevelsesområdet.

• Produktion og udvikling fører til uddannelser, der beskæftiger sig med 
alle de elementer, der indgår i moderne produktion og fremstilling.

• strøm styring og it fører til uddannelser, der beskæfti-
ger sig med tekniske installationer og it-systemer.

• sundhed, omsorg og pædagogik fører til uddannel-
ser, der beskæftiger sig med andre mennesker.

• transport og logistik fører til uddannelser, der beskæf-
tiger sig med transport af personer og gods.

uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad man allerede kan, hvad enten 
man kommer direkte fra folkeskolen eller har været i uddannelse eller job forinden. ud-
dannelsen gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale. 

der findes fem forskellige varianter: Ny mesterlære, den almindelige uddannelsesaftale, den 
almindelige kombinationsaftale, flex-kombinationsaftalen og den korte uddannelsesaftale. 

der er uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne. alle unge, der gennemfører et 
grundforløb inden for hver af de 12 indgange, har mulighed for at afslutte et hovedforløb 
inden for indgangen. hvis eleven ikke kan tilbydes en praktikplads, tilbydes eleven i ste-
det for at gennemføre en uddannelse med brug af skolepraktik eller uddannelse, der ikke 
har praktik, men som er rent skolebaseret. 

der er løn under praktikopholdet og under den teoretiske del af forløbet, når man har 
en uddannelsesaftale.  lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv 
overenskomst inden for uddannelsesområdet. har man ikke en uddannelsesaftale, er der 
mulighed for statens uddannelsesstøtte (su). der har de senere år været et fald i antal-
let af uddannelsesaftaler og ca. 70.000 unge i danmark har en uddannelsesaftale i 2009.

undervisningsministeriet (uvM) fastlægger de økonomiske vilkår og rammer for tilskud 
til uddannelser hvert år i forbindelse med vedtagelsen af statens finanslov. uvM udsen-
der takskataloget, der indeholder de bevillingsstyrede takster pr. årselev (en eller flere 
elever, der svarer til  en elev, der modtager undervisning i 40 uger) og opdeles i tilskud til 
de enkelte indgange, der er forskellige takster til.

arbejdsmarkedsuddannelse

arbejdsmarkedsuddannelse (aMu) er for faglærte og ufaglærte og indeholder formelt 
kompetencegivende uddannelse og ikke formelle kompetencegivende uddannelser, der 
har til formål, løbende at opkvalificerer medarbejderne til de kvalifikationer og kompe-
tencer, de skal bruge på et arbejdsmarked i udvikling og til fastholdelse og videreudvik-
ling af arbejdsstyrkens kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

aMu udgør et bredt, samordnet udbud af erhvervsrettet voksenuddannelse og efterud-

B



10 8 dannelse, der består af arbejdsmarkedsuddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervs-
uddannelser med henblik på den private og den offentlige sektors beskæftigelsesområ-
der. længden af aMu kurser varierer meget og strækker sig fra et dags kurser til læng-
erevarende forløb over flere uger. det typiske forløber er en uge. uddannelser i aMu 
består af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag fra erhvervsuddannelser, der er sam-
let i fælles kompetencebeskrivelser (fkber) med tilhørende uddannelsesmål og dækker 
fagområderne:

• bygge/anlæg og industri der retter sig mod etablering og ved-
ligeholdelse af bygninger, veje og afløbssystemer.

• handel, administration, kommunikation og ledelse retter sig mod de mange prak-
tiske hr relaterede eller ledelsesmæssige funktioner, man har på et kontor.

• industriens arbejdsmarkedsuddannelser retter sig mod produktion og fremstil-
ling, reparation, vedligeholdelse og betjening af forskellige maskiner.

• køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen retter sig mod fremstil-
ling af mad, vejning om ernæring og betjene spisende gæster.

• Mejeri og Jordbrug retter sig mod pasning af dyr, ple-
je af grønne områder og dyrkning af jorden.

• Metalindustrien retter sig mod håndværksmæssige og tekniske opga-
ver, hvor man beskæftiger sig med elektronik, maskiner og værktøj.

• Pædagogisk-, social- og sundhedsområdet retter sig mod børn og unge, 
voksne og ældre, både inden for pædagogik, omsorg og pleje.

• serviceerhvervene retter sig mod de praktiske og håndværksmæssi-
ge funktioner, man kan have i forskellige typer af serviceerhverv.

• svejsning og fyringsteknik retter sig mod alle specialiserede tekniske 
og praktiske arbejdsopgaver inden for jern- og metalindustrien.

• tekniske installationer og energi retter sig mod installation, repara-
tion og vedligeholdelse af tekniske og elektroniske anlæg.

• træets uddannelser retter sig mod de forskellige trin i produktionen af 
træ, fra råtræ over forarbejdning til restaurering af gamle møbler.

• transporterhvervet retter sig mod transport af gods og personer såvel som 
det praktiske og logistiske arbejde knyttet til enhver type transport.

• tværfaglige område indeholder enkeltfag, der indgår i kom-
petencebeskrivelserne for flere forskellige brancher

blandt de indsatsområder der har til hensigt,  
at understøtte især de kortest uddannede er for eksempel: 

• deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser får mulighed for screen-
ing af læsefærdigheder, skrivefærdigheder og regnefærdigheder 

• Mulighederne for at kombinere voksenundervisning i læsning, skriv-
ning og regning med arbejdsmarkedsuddannelser.

B



11 8• bedre tilbud til tosprogede 

• styrket vejledning og rådgivning af voksen beskæftige-
de og især små og mellemstore virksomheder 

aMu aktiviteterne har været stigende fra 2007 til 2009, idet ca. 625.000 kursister afslut-
tede i 2007, ca. 755.000 kursister 2008 og det forventes, at endnu flere vil afslutte i 2009.

 
reformering 2010

i 2010 vil der ske en omstrukturering af arbejdsmarkedsuddannelser i danmark. der 
etableres 10 - 14 regionale voksen- og efteruddannelsescentre (veu-centre) i danmark 
fordelt over hele landet. veu-centre skal medvirke til at skabe større overskuelighed på 
tværs af uddannelsesudbuddet, så især nye brugere og brugere med komplekse uddan-
nelsesbehov kun behøver at henvende sig ét sted for at modtage rådgivning om voksen- 
og efteruddannelse.  Centrene skal samle viden og ekspertise fra alle aMu-udbydere og 
vuC-centre, hvilket vil styrke både overskueligheden og kvaliteten. det er samarbejdet 
mellem disse uddannelsesinstitutioner, der er afgørende for, at brugernes forskellige 
kompetencebehov kommer i centrum. etableringen af de nye veu-centre vil blandt an-
det betyde, at både arbejdsstyrken og arbejdspladserne i et område får et mere fleksibelt 
og effektivt tilbud om voksen- og efteruddannelse. den nye struktur skal samtidig skabe 
endnu større fokus på kvalitet og effekt i det geografiske område, som det enkelte center 
dækker. 

undervisningsministeriet (uvM) fastlægger de økonomiske vilkår og rammer for tilskud 
til uddannelser hvert år i forbindelse med vedtagelsen af statens finanslov. uvM udsen-
der takskataloget, der indeholder de bevillingsstyrede takster pr årselev - en eller flere 
kursister, der svarer til 1 kursist, der modtager undervisning i 40 uger.

der er principielt frit optag på aMu, og der er mulighed for, at medarbejderteams med 
forskellig uddannelsesbaggrund kan deltage sammen på de enkelte uddannelser, for 
eksempel når der indføres ny teknologi eller en ny organisering af arbejdet. der er mu-
lighed for at kunne få veu-godtgørelse (tabt arbejdsfortjeneste) i forbindelse med delta-
gelse i uddannelse.

der er stor politisk fokus på at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen (veu) for alle 
på arbejdsmarkedet, herunder særligt i forhold til de kortest uddannede og mest udsatte 
på arbejdsmarkedet. det at styrke voksenuddannelsesindsats og efteruddannelsesind-
sats er et fælles ansvar for den enkelte, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter og det 
offentlige. hermed indtager aMu en central placering inden for den overordnede uddan-
nelsespolitiske målsætning om livslang læring i danmark.

 

Finland 

1. Yrkesutbildning på gymnasial nivå 

Fristående examina

den yrkesinriktade vuxenutbildningen i finland grundar sig på systemet med fristående 
examen. systemet med fristående examina erbjuder den vuxna befolkningen ett smidigt 
sätt att förnya och upprätthålla sitt yrkeskunnande. i fristående examina visar man sin yr-
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12 8 keskunskap under ett examenstillfälle oberoende av om man förvärvat den via arbetser-
farenhet, studier eller annan verksamhet. det viktigaste är yrkeskompetensen. systemet 
med fristående examina utgår först och främst från arbetslivet. 

Man kan avlägga yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina 
som fristående examina. det finns förutom 52 yrkesinriktade grundexamina närmare 300 
yrkes- och specialyrkesexamina. år 2004 deltog över 51 000 personer i fristående exami-
na. antalet personer som deltar i fristående examina har kontinuerligt ökat så att antalet 
personer som deltog år 2008 i fristående examina var 65 267. av dessa 65 267 var 36 086 
stycken kvinnor och 29 181 stycken män. arbets- och näringslivet deltar i hög grad i pla-
neringen, genomförandet och bedömningen av yrkesproven.

de som har avlagt yrkesinriktad grundexamen har möjlighet att utföra arbetsuppgifter 
inom branschen.  utbildningsanordnare är yrkesläroanstalter, specialläroanstalter och 
folkhögskolor.  Målsättningen är att studerandena får en bred yrkesbildning och de yr-
kesfärdigheter som behövs i arbetslivet. examen ger en allmän behörighet för fortsatta 
studier på högskolenivå. i finland finns det sammanlagt 53 yrkesinriktade grundexamina 
inom åtta utbildningsområden. i slutet av år 2008 fanns det 120 utbildningsprogram.

en yrkesexamen kan avläggas efter att man skaffat sig en grundläggande utbildning i 
ett visst yrke och därefter avlagt påbyggnadsstudier och fördjupade studier samt tre års 
arbetserfarenhet inom samma yrkesgren. de som har avlagt yrkesexamen har den yrkes-
kompetens som krävs av en yrkesarbetare i branschen. 

det är i princip möjligt att avlägga en specialyrkesexamen efter att man skaffat sig en 
grundläggande yrkesexamen och därefter utövat påbyggnadsstudier och fördjupade 
studier och kan bevisa en arbetserfarenhet på minst 5 år inom samma yrkesgren. de som 
har avlagt specialyrkesexamen behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna i bran-
schen.
en fristående examen kräver att man behärskar kraven på yrkeskompetens inom bran-
schen. de bestäms av arbetshelheter i arbetslivet tillsammans med näringslivet. den yr-
keskunskap som krävs för fristående examen fastställs i de grunder för fristående exa-
mina som publiceras av utbildningsstyrelsen.

utbildningsstyrelsen tillsätter för varje fristående examen en examenskommission. där 
finns arbetsgivare inom branschen, arbetare, lärare och vid behov självständiga yrkesut-
övare representerade. examenskommissionerna avtalar med utbildningsanordnarna och 
andra organisationer om att ordna fristående examina. examenskommissionerna svarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina och utvecklar systemet. i fin-
land fanns det år 2009 174 stycken examenskommissioner som ansvarar för antingen 
hela finland eller för ett visst område.

utbildning som förbereder för fristående examina erbjuds framför allt av de organisatio-
ner som specialiserat sig på vuxenutbildning. examenskommissionerna ingår avtal om 
att ordna fristående examina huvudsakligen med dessa.
fristående examina är inte beroende av hur yrkeskunskaperna har förvärvats. Man kan 
delta i fristående examen utan förberedande utbildning. ifall examinanden behöver 
mera yrkeskunskaper för att avlägga fristående examen kan han eller hon förvärva dem 
genom bl.a. självständig utbildning, arbetskraftspolitisk utbildning, läroavtalsutbildning 
och personalutbildning.

ett examensbetyg utfärdas när den studerande har slutfört alla delar av examen med 
godkända vitsord. examensbetyget ges av examenskommissionen. studerande kan även 
kombinera och välja olika delar från olika examina och därmed skräddarsy sin examen. 
examens kommissionen ger också betyg över avlagd del av examen. 

utbildningsstyrelsen förnyar under åren 2006-2010 alla examensgrunder för yrkesinrik-
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13 8
tade grundexamina och grunderna för utbildning som förbereder invandrare för yrkes-
utbildning. examensgrunderna gäller både den grundläggande yrkesutbildningen och 
fristående examina. Målet är att utbildningsanordnarna och examenskommissionerna 
ska kunna ta i bruk de reviderade läroplanerna i den utbildning som inleds den 1.8.2010. 

utbildningsstyrelsens föreskrift om personlig tillämpning trädde ikraft den 1.3.2007. 
detta innebar att en person som planerar att påbörja sina studier har rätt till individu-
ell handledning redan före han/hon påbörjar sina studier. den personliga tillämpningen 
omfattar tre steg: personlig tillämpning i ansökningsskedet, personlig tillämpning vid 
avläggandet av fristående examen och personlig tillämpning vid förvärvandet av den 
yrkesskicklighet som krävs. denna plan ska utvärderas, kompletteras och vid behov för-
ändras vartefter studierna och avläggandet av fristående examina framskrider. 

läroavtalsutbildning

Med läroavtalsutbildning avses studier som ordnas på en arbetsplats i samband med prak-
tiska arbetsuppgifter och som kompletteras med teoretiska studier.  inom läroavtalsutbild-
ningen kan ungdomar och vuxna avlägga yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och spe-
cialyrkesexamina. dessutom kan man genom läroavtal fullgöra tilläggsutbildning som inte 
har en examen som mål. också företagare kan utbilda sig genom läroavtal i sitt eget företag.

läroavtalsutbildningen baserar sig på ett tidsbundet arbetsavtal mellan en arbetsgivare och 
en läroavtalsstuderande som är minst 15 år. till läroavtalet fogas ett individuellt studiepro-
gram, som uppgörs på basis av de läroplansgrunder eller grunder för fristående examina 
som utbildningsstyrelsen fastställt. läroavtalsutbildningen förutsätter att arbetsplatsen har 
tillräcklig produktions- och serviceverksamhet och nödvändiga arbetsredskap för att den ut-
bildning och de fristående examina som anges i läroplansgrunderna skall kunna ordnas. där-
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14 8 utöver ska de finnas kompetent yrkeskunnig personal som kan utses till ansvariga utbildare 
för den studerande.

Cirka 70-80 procent av läroavtalsutbildningen sker på utbildningsarbetsplatserna, där den 
studerandes arbetsplatshandledare svarar för utbildningen. största delen av inlärningsmålen 
nås via praktiska arbetsuppgifter endera vid den egna arbetsplatsen eller på någon annan 
enhet. den studerande har under läroavtalstiden en ansvarig arbetsplatshandledare som är 
med och planerar studierna tillsammans med den studerande, en representant för utbild-
ningsanordnaren och en lärare. den utbildning som ges på arbetsplatserna kompletteras 
med teoretisk utbildning. för den svarar i huvudsak yrkesläroanstalterna och vuxenutbild-
ningscentren.

arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtalet till läroavtalsstuderanden under den tid ut-
bildningen sker på arbetsplatsen. under den teoretiska utbildningen får de studerande stu-
diesociala förmåner, såsom dagtraktamente samt ersättningar för resekostnader och inkvar-
tering. till arbetsgivaren betalas utbildningsersättning för de kostnader som förorsakas av 
utbildningen på arbetsplatsen.

studietiden för en läroavtalsutbildning som leder till grundexamen varierar från ett till tre 
år. studietiden påverkas av tidigare utbildningar och arbetserfarenhet. år 2008 deltog enligt 
statistikcentralen deltog 70 000 studeranden i examensinriktad läroavtalsutbildning. 45 % av 
dessa deltog i utbildningar som förbereder för yrkesinriktade grundexamina.

vuxenutbildningens förvaltning, styrning och finansiering

riksdagen stiftar lagar om vuxenutbildningen och bestämmer om vuxenutbildningens an-
slag i statsbudgeten. statsrådet utfärdar förordningar som preciserar lagarna och bestämmer 
om principerna i utbildningens utveckling. undervisningsministeriet bereder lagstiftningen 
på sitt område samt statsrådets beslut och styr förvaltningsområdets verksamhet.

undervisningsministeriet fattar de statsandelsbeslut som gäller den utbildning som omfattas 
av statsandelssystemet och förhandlar om antalet prestationer med utbildningsanordnare 
när det gäller finansiering som baserar sig på resultatavtal. Ministeriet delar också ut stats-
andelar. läroanstalternas övriga finansiering består av kommunernas finansieringsandelar, 
anordnarens egen finansiering samt studie- och kursavgifter.

statsandelen för den yrkesinriktade grundutbildningen är 57 % av de kalkylerade utgifterna. 
läroavtalsutbildningens finansiering baserar sig på priset per enhet som är 80 % av kostna-
derna för utbildning vid en läroanstalt.

den yrkesinriktade tilläggsutbildningen (yrkes- och specialyrkesexamina) åtnjuter inte lag-
stadgad kommunandel. statsandelen är 90 % och man kan uppbära rimliga studieavgifter 
i utbildningen. statsandelen för den yrkesinriktade tilläggsutbildning som ordnas som per-
sonalutbildning är 50 %. Prisen per enhet baserar sig på den grundläggande utbildningens 
genomsnittliga pris per enhet. Prisen per enhet för den utbildning som ordnas som läroavtal 
och den yrkesinriktade tilläggsutbildning som inte leder till examen anges särskilt årligen i 
statsbudgeten.

finansieringen för särskilda yrkesläroanstalter ges i form av statsandelar på basis av de under-
visningstimmar som berättigar till finansiering.

frivillig vuxenutbildning finansieras i huvudsak genom statsandelssystemet. den arbets-
kraftspolitiska vuxenutbildningen finansieras som projektverksamhet och arbetsförvaltning-
ens regionala organisationer (te-centraler) köper utbildning direkt av utbildningsanordna-
ren. en beaktansvärd del av arbetsförvaltningens utbildning som finansieras på detta sätt är 
utbildning som förbereder för fristående examen.
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15 82. Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå

Yrkeshögskolorna

i finland består högskoleväsendet av två sektorer, universitet och yrkeshögskolor. det 
nuvarande högskolenätet täcker alla regioner. universiteten och yrkeshögskolorna har 
olika uppgifter och profiler. i riktlinjer för strukturell utveckling av högskolorna 2008 - 
2012 som är utgiven av utbildningsministeriet poängterar man att universiteten och 
högskolorna fortsättningsvis utvecklas utifrån den s.k. dualmodellen, som innebär att de 
två högskolesektorerna avviker från varandra bl.a. i fråga om examina, examensbenäm-
ningar och uppdrag.

universitetens främsta uppgift är den vetenskapliga forskningen samt den utbildning 
som baserar sig på denna. Yrkeshögskolornas uppgift är att ge sådan högskoleundervis-
ning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsut-
vecklingens krav samt på forskning och konstnärliga utgångspunkter. Yrkeshögskolor-
nas tillämpade forsknings- och utvecklingsarbete betjänar undervisningen samt stöder 
regionens utveckling, näringsliv och arbetsliv.

i finland utvecklas högskoleväsendet som en helhet, bestående av universiteten, yrkes-
högskolorna samt nya kluster som baserar sig på samarbetsavtal mellan dem. de nya 
högskolestrukturerna skall till största delen vara införda år 2012. 

högskolornas profiler och insatsområden kommer att utvecklas samt högskolenätverket 
kommer att samlas till större helheter via samarbete och samgående institutioner. Man 
ämnar gallra bort överlappningar i utbudet samt samla utbildningen i ändamålsenliga 
och effektiva enheter. år 2012 kommer antalet universitet och yrkeshögskolor att vara 
färre än nu och de kommer i regel också att vara större. 

Yrkeshögskolorna, som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde, är kom-
munala eller privata. tillstånden för dem beviljas av statsrådet. i tillståndet ingår bestäm-
melser om yrkeshögskolans utbildningsuppgift, utbildningsområden, antal studerande 
och verksamhetsorter. Yrkeshögskolorna har självstyre i interna angelägenheter. i ut-
vecklingsplanen för utbildning och forskning, som statsrådet godkänner vart fjärde år, 
definieras utbildnings- och forskningspolitiska linjer för de närmaste åren. Yrkeshögsko-
lorna styrs även genom riktlinjerna i regeringsprogrammet.

från och med år 2009 ger 26 yrkeshögskolor examensutbildning för unga studerande på 
68 orter. av dessa yrkeshögskolor är 6 stycken kommunala yrkeshögskolor, 7 stycken ägs 
av en samkommun och 13 stycken är privatägda. förutom dessa 26 finns högskolan på 
åland och Polisyrkeshögskolan som återfinns under inrikesministeriet. förutom utbild-
ning för unga ordnar yrkeshögskolorna vuxenutbildning på många orter. vid yrkeshög-
skolorna finns över 200 studieprogram där färre än 40 personer inleder sina studier. en 
del av utbildningsprogrammen är utlokaliserade på flera orter. Målsättningen är dock att 
finland år 2020 har högst 18 yrkeshögskolor, var och en med i regel minst 2 500 heltids-
studerande. utbildning finns inom en rad olika områden, t.ex teknik, social arbete, hälso-
vård, kultur, naturbruk och miljö.

i yrkeshögskolorna anordnas undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen, under-
visning som leder till högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktade specialiseringsstudier 
och annan vuxenutbildning, öppen yrkeshögskoleundervisning samt yrkespedagogisk 
lärarutbildning. examensstudierna i yrkeshögskolan leder till högskoleexamen och prak-
tisk yrkesskicklighet. i studierna ingår grund- och yrkesstudier, valfria studier, praktik 
som främjar yrkesfärdigheten samt ett lärdomsprov. dessutom ingår i alla grundexamina 
praktik som främjar yrkesfärdigheten. den utbildning som leder till examen är avgiftsfri 
för de studerande och studiestöd kan beviljas.
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16 8 grunden för dimensioneringen av studierna är studiepoäng. studiernas omfattning är 
för grundexamina 210 - 270 studiepoäng (tidigare 140 - 180 studieveckor). detta innebär 
cirka tre - fyra års studier. till yrkeshögskoleexamen fogas den examensbenämning som 
gäller för utbildningsområdet och förkortningen Yh. de som avlagt yrkeshögskoleexa-
men kan efter att ha skaffat sig erfarenhet inom arbetslivet fördjupa sitt yrkeskunnande 
genom att fortsätta sina studier och avlägga högre yrkeshögskoleexamen. de högre yr-
keshögskoleexamina omfattar 60 - 90 poäng (tidigare 40 - 60 studieveckor) och studierna 
för dem som studerar på heltid räcker cirka ett och ett halvt år. till högre yrkeshögskole-
examen fogas examensbenämningen och förkortningen högre Yh.

grundfinansieringen för yrkeshögskolorna bestäms enligt 57 % av statsandelen. dess-
utom får yrkeshögskolorna särskilt statsunderstöd för den öppna yrkeshögskolans verk-
samhet. understödet får täcka högst 80 % av verksamhetens totala utgifter.

iSland
 
adult education in iceland is offered both within in the formal and non-formal school 
system. the responsibility of adult education lies with several ministries but the Ministry 
of education  supervises all matters that relate to education including adult education. 
no regulations are in force to cover the operation of educational courses offered by the 
private sector, except where a specific agreement has been made between the body of-
fering the courses and the Ministry of education, science and Culture. 

as for vocational education, the affairs of tradesmen (hantverkare) come under at least 
three Ministries, i.e. the Ministry of industry, the Ministry education, science and Culture 
and the Ministry for the environment. the Ministry of education deals with the education 
of tradesmen, i.e. study contracts and Journeyman’s (gesäll) examination. the Ministry 
of education outsources the administration of apprentices contracts and Journey mans 
examinations to vocational and educational training Centre’s. these same offices provide 
information and service to students, vet schools and different vet committees in regards 
with the implementation of Journeyman’s examinations and contract agreements within 
the certified trades.  in the Ministry of industry one may obtain information relating to 
the professional rights of Masters (mästare), Journeymen and apprentices (lärling), the 
issue of Journeyman’s certificates, occurring in the Ministry, the issue of Master´s Certifi-
cates for which Chiefs of Police arrange and the professional rights of the tradesmen in 
other eea states. 

in addition thereto the Certification office (ls) comes under the Ministry and legalizes 
electrical Contractors on the basis of electrical security laws following upon the issue of 
a Master´s Certificate. the Ministry for the environment, however, deals with the legali-
zation of industrial Masters on the basis of facts respecting Planning and building and 
courses which have been held on that occasion.  no comprehensive legislation is in force 
on adult education in iceland; however legislation is in the making. the aim is to pass the 
legislation before the end of 2010.
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17 8Yrkesutbildning på gymnasial  
och eftergymnasial nivå
upper secondary education (framhaldsskóli). 

upper secondary education is not compulsory however according to the upper second-
ary act 2008 any individual who has completed compulsory education, has had equiva-
lent basic education or has reached the age of 16 is entitled to enrol in upper secondary 
school. those that have the right to enrol in upper secondary school studies according to 
this paragraph, also have a right to study in upper secondary schools until the age of 18 
cf. provisions in article 2 and article 33. students are usually 16-20 years of age. general 
academic education is primarily organized as a four-year course leading to a matricula-
tion examination. the length of the courses in vocational education varies, lasting from 
one semester to ten, but most prevalent are four-year courses. the average age of voca-
tional students is 25 years.

occupational Councils advise the Minister of education on matters regarding vocational 
education. the Minister of education, science and Culture appoints, for four years at a 
time, occupational Councils for occupational groups or individual occupations. each oc-
cupational Council is comprised of five to nine representatives out of which two to four 
shall be nominated by federations of employers, two to four by federations of employees 
from the relevant occupations and one representative jointly nominated by the associa-
tion of icelandic upper secondary schools and the icelandic teachers’ union. alternates 
can be appointed in the same way. the occupational Councils elects a chair and a vice-
chair from among the representatives for a two year term.

vocational education and workplace learning are based on general provisions on work 
based training in the national Curriculum guide. the Minister of education can entrust 
either the upper secondary school or other parties qualified to for making a training 
contract.  vocational training contracts shall stipulate the rights and duties of the em-
ployer, school/bodies and pupil/apprentice, the objectives and quality requirements of 
the workplace learning, the contract duration, handling of disputes and contract termi-
nation. 

should it be necessary to make a special job contract between the pupil/apprentice and 
the employer, it shall be verified by the school. such contracts shall be in accordance with 
current collective bargaining agreements for apprentices in the occupation concerned. 

occupational Councils shall keep a record of companies and workplaces that fulfill the 
requirements for providing workplace learning. the upper secondary school can make 
an agreement with a third body to administer the implementation and registration of 
training contracts as well as supervision thereof.
 
the law also permits anyone who has turned 18 to take individual courses during regular 
school hours, according to the legislation on upper secondary education, schools at that 
level are allowed to offer special programmes, including evening classes.

Contracts and journeyman’s examinations 2008. the following statistics in regard to the 
number of journey mans certificates and contracts is only an estimation built on informa-
tion taken from the database at iÐan and from the webpage of the educational training 
centre for electricians.

• approximately 700 journeymans examinations

• approximately  35 trades
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18 8 in iceland everyone has the right to purse a course of education according to his/hers 
wishes and abilities.  the secondary school system offers around 100 courses of study 
there of 87 vocational programmes. the study programmes differ widely in length but 
all lead to further education. approximately 30.000 students attend secondary school. 
vocational studies and matriculation studies are not described separately.

 
results of the Certified trades

since 2007 a total of 492 individuals have completed the evaluation process with at total 
of 13812 credit points an average of 28 credit points per individual. for comparison a 
average school year is 35 credit points. approximately 60% return to school in order to 
complete their studies. this number was higher when the validation was targeted at the 
capital area, higher number of schools were able to receive applications. however since 
the validation process was introduced to the rural parts of the country participants do 
not have the same access in order to complete their studies.

validation of real competences

in 2004 the education and training service Centre ehf. contracted by the Ministry of edu-
cation, science and Culture to develop methods on how to validate non-formal and infor-
mal learning in iceland. the main aim was to strengthen the individuals’ status on the la-
bour market and enhance competences. several pilot projects were launched in regards 
with validating prior competences and learning. Positive results encouraged participants 
to move forward with programme. Common european principals regarding validation of 
real Competences have been the corner stone in developing the methodology. 

institutions

Upper secondary schools are organised within the public sector there are few private 
schools. Comprehensive schools (fjölbrautaskólar) offer an academic course compara-
ble to that of the grammar schools concluding with a matriculation examination. these 
schools also offer theoretical and practical training as in the vocational schools and, in 
addition, some other programmes providing vocational and artistic education.

Specialised vocational schools (sérskólar) offer specialised programmes of study as prepa-
ration for specialised employment.  vocational schools (iðnmenntaskólar), offer theoreti-
cal and practical programmes of study in the certified and some non-certified trades.

Two vocational centres provide professional courses for the industries. the school for 
electrician and electronic studies and iÐan vocational Centre  providing, individual ca-
reer and skills development, needs analysis for companies and in house training courses 
for the following trades, automotive, Construction, building and carpentry, food and hos-
pitality sector, metal and machinery industries, printing and graphic industries and hair-
dressing. the before mentions centres are responsible for administration of training con-
tract and journeymen’s examinations trough a contract with the Ministry of education. 

there is a long tradition in iceland for the involvement of employee organizations in of-
fering adult education. initially it was limited to vocational education, but in more recent 
years the associations are buying training from others and are offering a wider choice 
in cooperation with parties such as Mímir Lifelong Learning and the 9 different Lifelong 
Learning Centres across the country. 

over 30% of the icelandic population has limited formal education. The Education and 
Training Service Centre ehf. was established in december 2002 by the icelandic Confed-
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eration of labor (asÍ) and the Confederation of icelandic employers (sa). the role of the 
Centre is to be a collaborative forum of the funding parties for adult education and voca-
tional training in co-operation with other education bodies operating under the auspices 
of the member associations of asÍ and sa. the Centre operates in accordance with its 
articles of association and a service agreement with the Ministry of education. the Centre 
targets those who have not completed the upper secondary level of education.

the icelandic government has largely left it to the unions and employers’ organisations 
to negotiate terms that safeguard the rights of workers/employees, rather than imposing 
laws and regulations. there are wage agreements guaranteeing higher salaries for those 
who gain qualifications. Most occupations today have a lifelong learning fund. agree-
ments have been made with employers that they pay a percentage of salaries into this 
fund which runs to vocational centres providing courses for the industries. as mentioned 
before a law is in the making that targets adult education specifically and will undoubt-
edly affect the current structure in adult learning in iceland.

the national treasury provides operational funding for upper secondary schools that 
receive public funding. evening schools for adults operated by municipalities receive fi-
nancial support from the local community in question but have to rely on tuition fees to 
make up the rest of their costs. Provisions on funds for lifelong learning are to be found 
in several wage contracts. the nominating parties in the occupational Councils shall bear 
the cost of participation by their representatives in the occupational Council. the Minis-
try of education, science and Culture shall bear the cost of specialist assistance in compil-
ing curriculum guides.

norge

1. Yrkesutbildning på gymnasial nivå

videregående opplæring for voksne

livslang læring og mulighetene for utdanning i voksen alder er viktige prinsipper i norsk 
utdanningspolitikk. Målet er å legge til rette for at den voksne delen av befolkningen 
kan styrke sin kompetanse gjennom hele sin yrkeskarriere. den økende andelen eldre 
i arbeidslivet øker betydningen av å tilrettelegge for at også voksne skal kunne delta i 
opplæring, utdanning og kompetanseutvikling.
 
retten til videregående opplæring er hjemlet i opplæringsloven. voksne som har fullført 
grunnskolen eller tilsvarende men som ikke har fullført videregående opplæring, har et-
ter søknad rett til videregående opplæring. dette gjelder voksne fra og med det året de 
fyller 25 år. fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring både for ungdom 
og voksne. voksenopplæring skal tilpasses den enkelte. voksne har rett til å få  vurdert sin 
realkompetanse og få et kompetansebevis.

opplæringen foregår på de videregående skolene, ressurssenter som ofte er knyttet til 
videregående skoler, lærebedrifter, eller som fjernundervisningstilbud. tilbudene skal til-
passes de voksnes behov og organiseres fleksibelt slik at det er mulig å kombinere arbeid, 
utdanning og familieliv. tilbudene organiseres derfor både samlingsbasert, delvis som 
nettopplæring med støtte i grupper, som konsentrert opplæring i bedrift eller på andre 
fleksible måter. alt avhenger av omfang, målgruppe og type fag.

i 2007 var det 39128 deltakere på videregående opplæring. av disse var den største ande-
len  mellom 30 og 39 år. 31 % var menn og 69 % var kvinner. i 2007 hadde 5966 kursdel-
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20 8 takere bestått slutteksamen. av disse var 65 % innenfor helse- og sosialfag, 17 % innenfor 
studieretning som gir annen yrkeskompetanse og 18 % på studieretning som gir annen 
yrkeskompetanse.

videregående opplæring, som fylkeskommunen har ansvar for, er gratis for den som tar 
utdanning, enten det er i skole eller i bedrift. fylkeskommunen har ansvar for å holde 
voksne som får sin videregående opplæring, med nødvendige trykte eller digitale lære-
midler og digitalt utstyr. fylkeskommunen kan pålegge voksne å holde seg med annet 
individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha. de som ikke om-
fattes av disse ordningene, kan få gratis opplæring dersom det er ledig plass, eller de kan 
få sin utdanning  finansiert av kommune, organisasjon eller bedrift.  det gis også stipend 
og lån gjennom statens lånekasse for utdanning. 

realkompetanse

realkompetanse er den kompetansen som er opparbeidet gjennom formell opplæring, 
og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l. 
realkompetanse skal vurderes ut fra aktuelle læreplaner for fag, som kan være både fel-
lesfag (allmenne fag) og programfag. godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med 
bestått i faget og skal dokumenteres med kompetansebevis, eventuelt med vitnemål. 
fylkeskommunen har ansvar for realkompetansevurdering

en person som har voksenrett har rett til å få vurdert sin realkompetanse, uansett om 
vedkommende er søker til videregående opplæring eller ikke. siktemålet med vurdering-
en kan også være å komme ut i arbeid. voksne uten rett til videregående opplæring, har 
krav på å få vurdert sin realkompetanse dersom man blir henvist til fylkeskommunen av 
kommunen eller arbeids- og velferdsetaten (nav). det er da henvisende instans som skal 
dekke utgiftene til vurderingen. fylkeskommunen kan også realkompetansevurdere an-
dre voksne, men kan da ta seg betalt for tjenesten. opplæring organisert for voksne skal 
tilpasses den realkompetansen den enkelte har. Man skal altså få tilbud om videregående 
opplæring med utgangspunkt i det nivået der man er.

i 2007 var det 3468 personer som ble realkompetansevurdert. av 8860 nye deltakere i 
videregående opplæring i 2007 var det 3056 som har blitt realkompetansevurdert. 

Fag-/svennebrev for voksne

voksne kan inngå lærekontrakt som omfatter både vg3/opplæring (vg = videregående 
årskurs 1, 2 eller 3) i bedrift i et lærefag og full eller delvis opplæring i bedrift i program-
fagene fra vg1, vg2 og eventuelt vg3 i skole som lærefaget bygger på.  i de fleste lærefag 
er den totale læretiden på fire år, noen få fag har utvidet læretid. tidligere skolegang 
og praksis i tilknytning til det aktuelle lærefaget kan godskrives i læretiden. læretiden 
vil da bli redusert. inngår man en slik lærekontrakt, kan kravet til opplæring i fellesfag 
(de allmenne fagene) dekkes ved opplæring i skole, privatisteksamener eller godkjent 
realkompetanse. kravet til opplæring i programfagene kan dekkes ved opplæring i skole, 
opplæring i bedrift eller allsidig, dokumentert praksis. 

dersom lærekontrakten omfatter opplæring i programfag fra vg1, vg2 og eventuelt vg3 
i skole som lærefaget bygger på, må man bestå en egen eksamen før man kan melde seg 
opp til fag- eller svenneprøve. hvis man i løpet av læretiden har behov for skolegang, skal 
man normalt følge opplæring organisert spesielt for voksne. voksne som har tilstrekkelig 
dokumentert praksis i et lærefag for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandi-
dat, kan ikke inngå lærekontrakt med en lærebedrift. 

i 2008 var det 4.380 lærlinger 25 år og eldre.
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21 8praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som har minst 25 % lengre praksistid i et lærefag enn den 
fastsatte læretiden i faget. Praksisen må være allsidig og dokumentert og etter en samlet 
vurdering dekke de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for vg3 / opplæring 
i bedrift i lærefaget. Praksisen skal være godkjent av fylkeskommunen før fag- eller sven-
neprøven kan avlegges. realkompetansevurdering kan ikke erstatte praksiskravet. som 
praksiskandidat er man fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne framstille seg 
til fag- eller svenneprøve. Man må imidlertid bestå en egen teoretisk eksamen før man 
kan melde seg opp til fag- eller svenneprøve. i de fleste lærefag skal denne eksamenen 
prøve i hvilken grad man har nådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for 
opplæring i bedrift i lærefaget. fylkeskommunene arrangerer vanligvis egen, eksamens-
forberedende opplæring for praksiskandidater.  Man må betale prøveavgift for å avleg-
ge fag- eller svenneprøve, og man er selv ansvarlig for å skaffe prøvested og nødvendig 
utstyr til prøven.

i skoleåret 2008-2009 var det 6445 praksiskandidater som var 25 år og eldre.

kompetanse på lavere nivå 

som voksen kan man også ta sikte på kompetanse på lavere nivå enn fag-/svennebrev. 
Man kan da tegne opplæringskontrakt med en lærebedrift. da får man status som såkalt 
lærekandidat. hvis det i løpet av læretiden viser seg at man likevel kan oppnå yrkeskom-
petanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra yrkesopplæringsnemnda, endres 
til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

kvalifisering gjennom arbeids- og velferdsetaten (nav)

arbeids- og velferdetaten har  ansvar for å bistå arbeidssøkere med tjenester og tiltak 
som blir vurdert som nødvendig og hensiktsmessig for å styrke mulighetene til å få jobb. 
nav kan tilby yrkesrettet kvalifisering gjennom aMo-kurs. Personer som har fått sin ar-
beidsevne nedsatt har rettigheter som kan gi muligheter for utdanning som ett av flere 
aktuelle tiltak. for å få tildelt opplæring i form av ordinær utdanning må deltaker være 
over 26 år og ha fått sin arbeidsevne nedsatt. opplæring i form av ordinær utdanning for 
personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt kan gis i inntil tre år.

nav sender de fleste av sine opplæringstilbud på anbud til ulike kurstilbydere, for eksem-
pel videregående skoler, studieforbund, og andre private aktører. de kan kjøpe plasser i 
etablerte kurs eller finansiere opprettelse av egne kurs.

i 2008 deltok i gjennomsnitt 4848 personer på opplæringstiltak i regi av nav. i dette tal-
let inngår personer fra 19 år og oppover. 14677 personer fullførte arbeidsmarkedskurs. 
finansieringen skjer over statlige budsjetter til nav.

2. Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå

Fagskoler 

fagskoleutdanning er regulert av lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven). fagsko-
leloven trådte i kraft i 2003 og ble revidert i 2007. fagskoleutdanning bygger på full-
ført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og er et alternativ til 
lengre og mer akademisk utdanning ved universiteter og høyskoler. utdanningstilbu-
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22 8 det er yrkesrettet slik at det gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten yt-
terligere generelle opplæringstiltak. fagskoleutdanning skal være et bidrag til å 
skaffe arbeidslivet den kompetansen det har behov for.  fagskolelovens formål er å 
sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning. 
godkjenningen foretas av nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (nokut).  ar-
beidslivet skal være trygg på at fagskoleutdanningen holder god kvalitet, er yrkesret-
tet og relevant i forhold til de kompetansemål som ligger til grunn for utdanningen.  

fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn 
til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområ-
der. det finnes en rekke fagskoler rundt i landet. i følge fagskoleloven kan både private 
og offentlige institusjoner søke om godkjenning som fagskole. 

fagskoler skal ha et styre med minst fem medlemmer som øverste ansvarlige styrings-
organ. styret er ansvarlig for at studentene får den utdanning som er forutsatt som 
grunnlag for godkjenningen, at alle vilkår for eventuelle statlige tilskudd overholdes og 
at virksomheten for øvrig drives i samsvar med gjeldende lover og regler. styret er an-
svarlig for at de opplysninger som blir gitt godkjenningsorganet og utdanningssøkende, 
er korrekte og fullstendige. tilbyder skal ha en administrativ og faglig ledelse som skal 
stå for den daglige driften av utdanningen innenfor de retningslinjer og pålegg styret har 
gitt. den administrative og faglige ledelse ansettes av styret. 

skoleåret 2007-2008 fullførte 2314 personer fagskoleutdanning.

fagskoleutdanningen finansieres av en statlig budsjettstyrt finansieringsordning, fra og 
med 2010 gjennom fylkeskommunene på samme måte som de videregående skolene. 
utdanningen gir rett til stipend og lån i statens lånekasse for utdanning. i revidert lov om 
fagskoleutdanning er det lagt til grunn at det fortsatt skal være et skille mellom godkjen-
ning som fagskoleutdanning og tildeling av offentlig støtte. adgangen til å kreve egen-
betaling er tydeligere regulert i den reviderte loven, gjennom å lovfeste at statstilskudd 
og egenbetaling fra studentene skal komme studentene til gode.

mesterbrevutdanningen

Mesterbrevutdanningen reguleres av lov av 1986 om mesterbrev i håndverk og annen 
næring. dersom man ønsker å starte for seg selv eller få en ledende stilling i en bedrift 
kan man ta et mesterbrev. ved å ta mesterbrev får man rett til å kalle seg mester, og rett 
til å bruke mestermerket i markedsføringen av firmaet. en mesterbrevnemnd markedsfø-
rer mesterne og deres spesielle kompetanse, som gir konkurransefortrinn. Mestertittelen 
og  -merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet. for å få innvilget mesterbrev 
kreves derfor både solid utdanning og praksis i faget. 

interessen for mesterordningen er stor, hvert år innvilges i overkant av 400 mesterbrev. 
det er nå rundt 18000 mestere i 72 forskjellige fag.
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23 8Sverige

1. Yrkesutbildning på gymnasial nivå 

kommunal gymnasial vuxenutbildning (komvux)

kommunal vuxenutbildning regleras av skollagen och förordning om kommunal vuxen-
utbildning. sedan 15 mars 2009 finns även förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning, den s.k Yrkesvux. varje kommun kan anordna yrkesutbild-
ningar inom ramen för dessa förordningar, i egen regi, på arbetsplats eller i upphandling 
via avtal med andra utbildningsanordnare. varje kommuninnevånare är behörig att delta 
i gymnasial vuxenutbildning om han/hon är bosatt i landet och i övrigt uppfyller före-
skrivna villkor från och med andra kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år eller efter 
slutförd utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning inom gymnasie-
skolan.

genom kommunal vuxenutbildning ger kommunen stöd för vuxnas lärande. detta stöd 
utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar genom handledning och väg-
ledning samt bedömning av måluppfyllelse och kunskaper. stödet för vuxnas lärande 
skall utformas så att den enskildes studier kan kombineras med studier i andra skolfor-
mer inom det offentliga skolväsendet för vuxna.

under 2006 finansierades den kommunala vuxenutbildningen till 41 procent med rik-
tade statsbidrag. under läsåret 2007/2008 utgick inget riktat statligt stöd. i stället har det 
riktade statsbidraget ersatts av ett reducerat generellt bidrag som lagts in i det kommu-
nala utjämningsbidraget.  i mars 2009 startade en satsning på yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning, yrkesvux, vars syfte är att motverka brist på arbetskraft med yrkesut-
bildning samt att nå de grupper som saknar gångbar yrkesutbildning på gymnasienivå. 
totalt fördelades i en första omgång under år 2009, 5087 platser motsvarande 50 000 kr 
per plats till ansökande kommuner. 

någon samlad statistik för eller synliggörande av de yrkesutbildningar på gymnasienivå 
som görs inom komvux finns inte för läsåret 2007/2008 – utan redovisas i enskilda kurser 
till skolverket. totalt fanns 135 676 antal heltidsstuderande elever på gymnasial utbild-
ning inom komvux läsåret 2007/2008, av dessa återfanns 135 484 inom kommunen, här 
ingår även upphandlade utbildningar av externa utbildningsanordnare. 

Folkbildning

till folkbildning räknas verksamhet inom folkhögskolor och studieförbund. ansvaret för 
fördelning av statsbidrag och utvärdering av verksamheten har folkbildningsrådet (fbr). 
folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemmar: folkbildningsförbundet 
(fbf), sveriges kommuner och landsting och rörelsefolkhögskolornas intresseorganisa-
tion (rio). det finns 148 folkhögskolor i sverige. de flesta folkhögskolor (107) ägs och 
drivs av folkrörelser eller andra organisationer. övriga folkhögskolor ägs och drivs av av 
regioner/landsting (40) eller kommuner (1). 

folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för de all-
männa kurserna. varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och 
lägger fritt upp sin undervisning. det finns flera olika typer av kurser, årslånga kurser, 
kortkurser, sommarkurser eller distanskurser. allmänna kurser som är ett alternativ till 
komvux motsvarar och ger samma behörighet som gymnasieskolan.  särskilda kurser 
kan vara inriktade på specifika intresseområden som till exempel musik, konst, miljö men 
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24 8 även innehålla yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå som fritidsledare, behandlings-
assistent och teckenspråkstolk. folkhögskolorna arbetar också på uppdrag av andra ak-
törer som arbetsförmedling och kommuner.

antal studerande har angetts utifrån helårsplatser. den tillgängliga statistiken har endast 
visat Påbyggnadsutbildningar och särskilda kurser där ovan nämnda yrkesutbildningar 
ingår. antal studerande i särskilda kurser under år 2008 var 29577 och i påbyggnadsut-
bildning 148. systemet är komplext då de flesta utbildningar vad  gäller anordnare och 
nivåer går in i varandra och är svåra att skilja ut i statistiken.

fokhögskolorna har statliga medel som folkbildningsrådet fördelar samt särskilda medel  
riktade till arbetsmarknadsutbildningar. 

arbetsmarknadsutbildningar

den 1 januari 2008 inrättades den nya myndigheten arbetsförmedlingen. den ersatte ar-
betsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna. utbildningar via arbetsförmedlingen 
kan erbjudas antingen som arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning. 
utbildningarna ges vid de kurser arbetsförmedlingen upphandlar av olika utbildnings-
anordnare, till exempel utbildningsföretag, högskolan eller kommunala uppdragsverk-
samheten. 

arbetsmarknadsutbildning syftar till att ge individen praktiska och teoretiska färdigheter 
inom ett specifikt yrkesområde och är anpassat efter den arbetskraft som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. förberedande utbildning erbjuds de personer som behöver grundläg-
gande kunskaper inför en arbetsmarknadsutbildning, ska genomföra ett annat arbets-
marknadspolitiskt program eller planerar att studera på högskola eller vuxenutbildning.

under första halvåret 2008 deltog i genomsnitt 5805 personer per månad i arbetsmark-
nadsutbildning. utbildningen bestod av upphandlade yrkesutbildningar som i första 
hand syftade till att täcka arbetsgivarnas efterfrågan inom olika bristyrken. 

arbetsmarknadsutbildningens kostnader består av två delar, dels köp av arbetsmark-
nadsutbildning, dels kostnader för aktivitetsstöd till deltagare. under första halvåret 
2008 var kostnaden för arbetsmarknadsutbildning 1,6 miljarder kronor, medan aktivitets-
stödet uppgick till 3,2 miljarder kronor.

2. Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå

kvalificerad yrkesutbildning (kY) och Yrkeshögskola (YH)

kY-utbildningen är en eftergymnasial utbildningsform med utbildningar som är utfor-
made i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov och 
leda till jobb. Primärkommuner, landstingskommuner och privata företag är de största 
anordnarna av kY-utbildning. ungefär en tredjedel av utbildningstiden är arbetsplats-
förlagd och kallas lia (lärande i arbete). kY-utbildningar kan bedrivas av folkbildningen, 
högskolor, kommunal vuxenutbildning eller annan utbildningsanordnare.

det beviljade antalet helårsplatser inom kY för 2008 var 20 305 och totalt deltog 40 057 
studenter i en kvalificerad yrkesutbildning fördelade på 735 pågående utbildningar och 
87 startade under året. anordnaren beviljas bidrag till att bekosta utbildningen efter sär-
skild ansökan. alla utbildningar bedrivs i nära samarbete med företag och andra arbets-
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25 8
givare.  de är aktiva i både planering och genomförande av utbildningarna, till exempel 
genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

kY-myndigheten upphörde och övergick till den nya Myndigheten för yrkeshögskolan 
den 1 juli 2009. inom yrkeshögskolan har man samlat eftergymnasiala yrkesutbildningar 
som inte är högskoleutbildningar och som bygger på kunskaper från arbetslivet. den nya 
myndigheten reglerar från detta datum också kY-utbildningar, Påbyggnadsutbildningar, 
lärlingsutbildning för vuxna inom vissa hantverksyrken och kompletterande utbildning-
ar. 

övergången till den nya yrkeshögskolan regleras av övergångsbestämmelser som gäller 
som längst fram till 2013. Myndigheten för yrkeshögskolan ska godkänna ansökningar 
och bevilja statsbidrag till huvudmän som vill anordna Yh-utbildning. Myndigheten kom-
mer också att ansvara för tillsyns-och granskningsverksamhet samt kvalitetsuppföljning.

kompletterande utbildningar 

kompletterande utbildningar anordnas av en enskild huvudman (ägare), inte av kom-
mun eller landsting. anordnarna kan till exempel vara enskilda personer, studieförbund, 
stiftelser eller utbildningsföretag. beslut om statligt stöd för kompletterande utbildning-
ar fattas av Myndigheten för yrkeshögskolan från den 1 juli 2009. utbildningarna ska till-
godose behovet för yrken och kompetensområden inom smala områden. det ska finna 
nationellt behov av utbildningen eller att den bidrar till att bevara traditionella yrkeskun-
skaper.

för närvarande finns ungefär 125 utbildningsanordnare inom till exempel konst, dans, 
teater, musik, design och mode. andra områden är hantverk, media, flyg, samt friskvård, 
med mera. kompletterande utbildningar ger inte någon formell behörighet till fortsatta 
studier, utan kan ses som yrkesutbildningar eller förberedande till sådan högskoleutbild-
ning där det krävs färdigheter inom något av ovan nämnda konstnärliga områden. de 
flesta av utbildningarna är avgiftsbelagda för eleverna. en del av utbildningarna berätti-
gar till studiestöd, andra inte. 

2008 studerade drygt 5100 personer på en kompletterande utbildning. flest utbildningar 
återfinns inom utbildningskategorierna hantverk, konst, dans, teater och musik. vid jäm-
förelser mellan antal utbildningar och antal studerande av olika kategorier bör hänsyn 
tas till att de flesta av de hantverksutbildningar som har tillsyn och statsbidrag omfattar 
kortare kurser, medan de övriga utbildningarna i regel omfattar 30 till 120 veckor.

eftergymnasial lärlingsutbildning

regeringen har beslutat permanenta den försöksverksamhet med lärlingsutbildning för 
vuxna inom vissa hantverksyrken som genomförts i stockholm under ett antal år. från 
och med hösten 2008 beviljar man 50 utbildningsplatser i storstockholm och 50 utbild-
ningsplatser i resten av landet. huvudman för verksamheten i stockholm är stockholms 
hantverksförening med hantverksakademin ab som utförare. huvudman för utbildning-
arna i övriga landet är sveriges hantverksråd med stiftelsen hantverk & utbildning i lek-
sand som utförare. Myndigheten för yrkeshögskolan är ny myndighet sedan 1 juli 2009.

lärlingsutbildningen, som har 100 platser, bedrivs inom hantverksakademin och omfat-
tar 80 veckor och 68 yrken. lärlingsutbildningen är riksrekryterande, lärlingsplatserna 
inom hantverksakademin begränsar sig till stockholms län och teoridelarna arrangeras 
centralt i stockholm. 

statligt stöd utgår till utbildningen som också berättigar de studerande till studiemedel 
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26 8 på eftergymnasial nivå. undervisningen är kostnadsfri för den studerande förutom en 
terminsavgift på 2300 kronor.

Hantverkslärling
sedan hösten 2008 finns en stiftelsen hantverk & utbildning i leksand som erbjuder en 
motsvarande utbildning på distans. även den lärlingsutbildningen får omfatta högst 80 
veckor och ska bedrivas på heltid. utbildningen ska bestå av dels teoretiska studier, dels 
lärlingsskap hos en hantverkare i yrket. Minst en femtedel av utbildningstiden ska bestå 
av teoretiska studier. den omfattar 71 yrken. huvudman för verksamheten är sveriges han-
verksråd.

statligt stöd utgår till utbildningen och de studerande är studiemedelsberättigade. ingen 
terminsavgift, ev skyddsutrustningar och arbetskläder bekostar eleverna själva. försöks-
verksamheten har blivit permanent. sista intaget som beslutats är just nu fram till och med 
hösten 2010 med 50 platser per halvår.
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27 8C. eu-InItIAtIv Inom  
YrkeSutBIldnIngSområdet

Yrkesutbildningen i de nordiska länderna påverkas alltmer av utvecklingen inom eu. 
under de senaste 10 åren har en rad processer startats som direkt har haft och har 
stor påverkan på de nordiska länderna.  

vid europeiska rådets möte i lissabon i mars 2000 fastställdes ett omfattande strategiskt 
mål för europeiska unionen, nämligen att till år 2010 ”bli världens mest konkurrenskraftiga 
och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt 
med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”.  inom 
ramen för lissabonstrategin har utbildningsministrarna genom programmet utbildning 
2010 enats om gemensamma mål för utbildningssystemen. europeiskt samarbete på ut-
bildningsområdet handlar till stor del om att diskutera lösningar på gemensamma utma-
ningar och problem samt att utbyta information och goda exempel. Målen som satts upp 
är bland annat att öka kvaliteten i utbildningen och ge elever, studenter och lärare bättre 
förutsättningar för att få en bra utbildning. i maj 2009 träffade eu:s utbildningsministrar en 
överenskommelse om hur utbildningssamarbetet ska se ut efter 2010. 

överenskommelsen, som getts beteckningen European cooperation in education and train-
ing (”ET 2020”), innefattar en revidering av de mål och riktmärken som gällt tidigare. det 
huvudsakliga målet för det europeiska samarbetet under perioden fram till 2020 bör vara 
att stödja ytterligare utveckling av utbildningssystem i medlemsstaterna som syftar till att 
säkerställa 

a) självförverkligande för alla medborgare på det personliga, sociala och yr    
     kesmässiga planet, 

b) hållbart ekonomiskt välstånd och anställbarhet samtidigt som demokra-
   tiska värden, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och inter-  
     kulturell dialog främjas.   

överenskommelsen bör omfatta följande fyra strategiska mål 

1. att göra livslångt lärande och rörlighet till verklighet. 

2. att förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet. 

3. att främja lika möjligheter för alla, social sammanhållning  
     och aktivt medborgarskap. 

4. att öka kreativiteten och innovationsförmågan, inklusive
     företagarandan, på alla utbildningsnivåer.
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28 8 i överenskommelsen anges följande strategiska mål: 

strategiskt Mål 1: gör livslångt lärande och rörlighet till verklighet

 
det fortsatta arbetet: 
• strategier för livslångt lärande: avsluta genomförandet av natio-

nella strategier för livslångt lärande, med särskild tonvikt på valide-
ring av icke-formell och informell inlärning och handledning. 

• den europeiska ramen för kvalifikationer: i enlighet med europaparlamen-
tets och rådets rekommendation från april 2008, koppla alla nationella kva-
lifikationssystem till den europeiska ramen för kvalifikationer före utgången 
av 2010 och främja användning av ett tillvägagångssätt som baseras på lä-
randeresultat för standarder och kvalifikationer, bedömnings- och utvär-
deringsförfaranden, meritöverföring, läroplaner och kvalitetssäkring. 

utveckla samarbetet: 
• utvidgning av kunskapsinhämtarnas rörlighet: samarbeta för att stegvis undanröja 

hinder och utvidga möjligheterna för rörlighet i europa och i världen, inom både hö-
gre utbildning och annan utbildning, inklusive nya mål och finansieringsinstrument 
på europeisk och nationell nivå, samtidigt som mindre gynnade personers särskilda 
behov beaktas.   

strategiskt Mål 2: förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet

 
det fortsatta arbetet: 
• språkinlärning: stärka språkundervisningen i yrkesutbildningen och vuxen-

undervisningen så att medborgarna kan kommunicera på två språk utöver 
sitt modersmål, och ge migranter möjlighet att lära sig värdlandets språk. 

• fortbildning för lärare och utbildare: fokusera på kvaliteten i grundutbildningen 
för nya lärare och ge dem stöd i början av karriären samt på att öka kvaliteten 
på de möjligheter som lärare, utbildare och annan pedagogisk personal har till 
fortbildning och yrkesutveckling, (t.ex. inom ledarskap eller handledning). 

• styrning och finansiering: främja moderniseringsagendan inom högre ut-
bildning (inklusive kursplaner) och ramen för kvalitetssäkring inom yr-
kesutbildning samt utveckla kvaliteten på undervisningen och perso-
nalen inom vuxenutbildningssektorn. främja faktabaserad politik och 
praxis med särskild vikt vid att lägga fram argument för att offentliga 
och, i förekommande fall, privata investeringar ger hållbara resultat. 

utveckla samarbetet: 
• grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap: under-

söka och sprida befintlig god praxis och forskningsresultat om skolelevernas 
läsfärdigheter och dra slutsatser om olika sätt att förbättra läs- och skrivfär-
digheterna i hela eu. intensifiera befintligt samarbete för att öka antalet stu-
derande på högre utbildningsnivåer som läser matematik och naturvetenskap 
och stärka undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. det krävs konkreta åt-
gärder för att förbättra nivån på grundläggande färdigheter, även för vuxna. 

• ny kompetens för nya arbetstillfällen: säkerställa att bedömningen av fram-
tidens färdighetskrav och anpassningen till arbetsmarknadens behov på 
lämpligt sätt integreras i planeringen av insatser på utbildningsområdet. 
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29 8strategiskt Mål 3: främja lika möjligheter för alla, social sammanhållning och aktivt 
medborgarskap 

 
det fortsatta arbetet: 
•  elever som lämnar utbildningen i förtid: stärka de förebyggande åtgär-

derna, etablera ett närmare samarbete mellan de allmänna och yrkesinrik-
tade utbildningarna samt undanröja hinder för elever som har slutat sko-
lan i förtid när det gäller att komma tillbaka till utbildningssystemet. 

utveckla samarbetet: 
• förskoleutbildning: främja lika tillgång för alla samt öka försko-

leutbildningens kvalitet och förbättra stödet till lärarna. 
• Migranter: utveckla ömsesidigt lärande i fråga om bästa praxis för hur ut-

bildningen för kunskapsinhämtare med invandrarbakgrund ska se ut. 
• kunskapsinhämtare med särskilda behov: främja inkluderande undervisning och 

individuell inlärning genom att ge stöd i rätt tid, tidigt identifiera särskilda behov 
och tillhandahålla väl samordnade tjänster. integrera särskilda tjänster i det all-
männa utbildningssystemet och se till att det finns möjligheter till vidareutbild-
ning inom allmän och yrkesinriktad utbildning.  

strategiskt Mål 4: öka innovationsförmågan och kreativiteten, inklusive företagaran-
dan, på alla utbildningsnivåer

 
det fortsatta arbetet: 
• övergripande nyckelkompetenser: ta större hänsyn till de övergripande nyck-

elkompetenserna i läroplaner, bedömning och kvalifikationer, i enlighet med 
europaparlamentets och rådets rekommendation från december 2006 ( 1 ). 

utveckla samarbetet: 
• innovationsvänliga institutioner: främja kreativitet och innovationsför-

måga genom att utveckla särskilda undervisnings- och inlärningsme-
toder (bl.a. användning av nya ikt-verktyg och lärarutbildning).

• Partnerskap: utveckla partnerskap mellan utbildningsinstitutioner och näringsliv, 
forskningsinstitut, kulturaktörer och kreativa branscher samt verka för en välfung-
erande kunskapstriangel.  

i det följande beskrivs några för yrkesutbildningen särskilt viktiga och intressanta över-
enskommelser  som syftar till att öka tydlighet och transparens i jämförelsen av olika 
nationella system och mellan lärande som inhämtas från olika lärmiljöer. åtgärderna syf-
tar också till att öka mobiliteten hos studerande så att kunskaper och kompetenser in-
hämtade i olika miljöer och i olika länder kan tillgodoräknas, erkännas och kombineras. 
dessutom syftar också dessa initiativ till att ge förutsättningar för ökad kvalitet i yrkesut-
bildning, både på eu-nivå, nationellt och lokalt.  

eQF – european Qualifications Framework

i augusti 2008 antogs en rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram 
för kvalifikationer för livslångt lärande European Qualifications Framework (EQF).   att kun-
na genomföra en del av sin utbildning i ett annat eu-land bör vara en självklar möjlighet 
för dem som önskar. det ska också vara möjligt att ta med sig sin kunskap och kompetens 
när man rör sig mellan olika kvalifikationssystem eller olika former av lärande. ett euro-
peiskt samarbete är avgörande för att nå dessa mål. ett av de viktigaste verktygen är eQf.  
som ett komplement ska nationella ramverk för kvalifikationer utarbetas. det nationella 
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30 8 ramverket bör främst omfatta utbildningarna inom det offentliga utbildningssystemet 
men även andra intressenter kan erbjudas att ansluta sina kvalifikationer, t ex beträffande 
det lärande som sker i arbetslivet eller inom folkbildningen. 

nationella ramverk för kvalifikationer (nQf) avses utvecklas i takt med ett ökat intresse 
från olika sektorers och branscher. den första etappen – att koppla nationella kvalifika-
tionsnivåer (National Qualifications Framework (NQF) till eQf – planeras vara genomförd 
2010. den andra etappen − att införa en hänvisning till eQf i alla nya examensbevis – ska 
vara genomförd senast 2012.

eQf innebär en gemensam europeisk referensram som knyter samman olika länders kva-
lifikationssystem genom att fungera som ett översättningsverktyg som ska göra kvalifi-
kationer från olika länder och system i europa lättare att läsa och förstå. referensramen 
har två huvudmål: att främja medborgarnas rörlighet mellan länder och att underlätta 
deras livslånga lärande. 

nivåerna spänner över hela registret av kvalifikationer, från grundläggande nivå (nivå 1, 
till exempel grundskoleexamen) till avancerad nivå (nivå 8, till exempel doktorsexamen). 
eQf omfattar alla kvalifikationsnivåer som kan uppnås såväl inom allmän skolutbildning 
och yrkesutbildning som inom högre utbildning.  

genom att inrätta en gemensam referenspunkt gör eQf det möjligt att kombinera re-
sultat av lärande kan från olika miljöer, till exempel formella studier och arbete, och från 
olika länder, för att på så sätt bidra till att minska hinder mellan utbildningsanordnare, 
t.ex. mellan högre utbildning och yrkesutbildning. detta kommer att främja ett effektivt 
lärande på det sättet att den som studerar inte behöver upprepa en viss lärandeprocess.

 eQf kan stödja individer med omfattande erfarenhet från arbete eller andra verksam-
hetsområden genom att underlätta validering av icke-formellt och informellt lärande. in-
riktningen på resultat av lärande kommer att göra det lättare att bedöma om resultat av 
lärande som tillägnats i den här typen av miljöer är likvärdiga med formella kvalifikatio-
ner både i fråga om innehåll och betydelse. eQf kommer också att stödja både enskilda 
studerande och anordnare av utbildning genom att öka tydligheten i fråga om kvalifika-
tionsbevis som utfärdats utanför de nationella systemen, till exempel av branscher och 
företag. 

genom att skapa eQf har man inom eu insett att utbildningssystemen i europa är så 
olika att det är nödvändigt med en övergång till resultat av lärande för att jämförelse och 
samarbete mellan olika länder och institutioner ska bli möjligt. i nedanstående tabell 
anges resultatet av lärandet i tre kategorier – kunskaper, färdigheter och kompetens. kvali-
fikationerna omfattar ett brett område av resultat av lärande vilket inbegriper teoretiska 
kunskaper, praktiska och tekniska färdigheter samt sociala kompetenser där förmågan 
att samarbeta med andra är en central del. 
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31 8kunSkaper FärdigHeter kompetenS

Varje nivå definieras av 
ett uppsättning indikato-
rer som anger resultat av 
lärande som relateras till 
den aktuella nivån

Inom EQF beskrivs kunskaper som teo-
retiska eller faktabaserade

Inom EQF beskrivs färdigheter som 
kognitiva (som inbegriper använd-
ning av logiskt, intuitivt och krea-
tivt tänkande) och praktiska (som 
inbegriper manuell skicklighet och 
användningen av metoder, material, 
verktyg och redskap)

Inom EQF uttrycks kompetens i ansvar 
och självständighet

Resultat av lärande av 
betydelse för nivå 1

Grundläggande allmänna kunskaper Grundläggande färdigheter för att 
utföra enkla uppgifter

Arbete eller studier under direkt övervak-
ning i ett strukturerat sammanhang

Resultat av lärande av 
betydelse för nivå 2

Grundläggande faktabaserade 
kunskaper inom ett arbets- eller 
studieområde

Grundläggande kognitiva och prak-
tiska färdigheter som behövs för att 
använda relevant information till 
utförande av uppgifter och lösning av 
rutinmässiga problem med hjälp av 
enkla regler och verktyg

Arbete eller studier under övervakning, 
med viss självständighet

Resultat av lärande av 
betydelse för nivå 3

Kunskaper vad gäller fakta, principer, 
processer och allmänna begrepp inom 
ett arbets- eller studieområde

En rad kognitiva och praktiska fär-
digheter som behövs för att utföra 
uppgifter och lösa problem genom 
att välja ut och tillämpa grundläg-
gande metoder, verktyg, material 
och information

Ta ansvaret för fullgörandet av arbets- 
eller studieuppgifter 
Anpassa det egna beteendet till omstän-
digheterna vid problemlösning

Resultat av lärande av 
betydelse för nivå 4

Faktabaserade och teoretiska kun-
skaper i breda sammanhang inom ett 
arbets- eller studieområde

En rad kognitiva och praktiska fär-
digheter som behövs för lösningar på 
specifika problem inom ett arbets- 
eller studieområde

Utöva egenledning inom riktlinjerna 
för arbets- eller studiesammanhang 
som vanligtvis är förutsägbara men kan 
ändras
Övervaka andras rutinarbete, med visst 
ansvar för bedömning och förbättring av 
arbets- eller studieverksamhet

Resultat av lärande av 
betydelse för nivå 5

Övergripande, specialiserade, faktaba-
serade och teoretiska kunskaper inom 
ett arbets- eller studieområde samt 
medvetenhet om denna kunskaps 
gränser

En övergripande skala kognitiva och 
praktiska färdigheter för att utar-
beta kreativa lösningar på abstrakta 
problem

Utöva ledning och övervakning av 
arbets- eller studieverksamhet där 
det finns oförutsägbara förändringar 
Se över och utveckla egna och andras 
prestationer

Resultat av lärande av 
betydelse för nivå 6

Avancerade kunskaper inom ett 
arbets- eller studieområde som 
inbegriper kritisk förståelse för teorier 
och principer

Avancerade färdigheter i vilka man 
uppvisar skicklighet och innovation, 
och som behövs för att lösa kompli-
cerade och oförutsägbara problem 
inom ett specialiserat arbets- eller 
studieområde

Hantera komplicerade tekniska eller 
yrkesrelaterade aktiviteter eller projekt, 
ta ansvar för beslutsfattande i oförutsäg-
bara arbets- eller
studiesituationer Ta ansvar för ledning av 
individers och gruppers yrkesutveckling

Resultat av lärande av 
betydelse för nivå 7

Mycket specialiserade kunskaper, 
varav en del ligger i spetsen för kun-
skaper inom ett arbets- eller studie-
område, som grund för eget tänkande 
och/eller forskning 
Kritisk medvetenhet om kunskapsfrå-
gor inom ett område och i berörings-
punkterna mellan olika områden

Specialiserade färdigheter för 
problemlösning som behövs inom 
forskning eller innovation för att 
utveckla nya kunskaper och nya 
förfaranden och integrera kunskaper 
från olika områden

Hantera och omvandla arbets- eller 
studiesituationer som är komplicerade, 
oförutsägbara och kräver nya strategiska 
tillvägagångssätt
Ta ansvar för att bidra till yrkesrelaterade 
kunskaper och praxis och för att se över 
arbetslagens strategiska prestationer

Resultat av lärande av 
betydelse för nivå 8

Kunskaper på den mest avancerade 
nivån inom ett arbets- eller studieom-
råde och i beröringspunkterna mellan 
olika områden

De mest avancerade och specialise-
rade färdigheterna och metoderna, 
inbegripet den syntes och bedöm-
ning som behövs för att lösa kritiska 
problem inom forskning eller inno-
vation och utvidga och omdefiniera 
befintliga kunskaper eller yrkespraxis

Uppvisa betydlig auktoritet, innovation, 
självständighet, akademisk och yrkesre-
laterad integritet och varaktigt engage-
mang för utveckling av
nya idéer eller förfaranden i spetsen för 
arbets- eller studiesituationer, inbegripet 
forskning



32 8 följande skiss visar hur examina eller kvalifikationer från ett land motsvarar en viss nivå  i 
eQf, medan kvalifikationer från ett annat land motsvarar en annan eQf-nivå. de fyra läg-
sta nivåerna motsvarar kunskaper och kompetenser under högskola/universitet, medan 
de fyra högsta ligger på univesitetsnivå. nivå åtta motsvarar exempelvis nivån doktors-
examen.

eCvet - european Credit system for vocational education and training

i maj 2009 antog ministerrådet och europaparlamentet även en rekommendation om 
inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen - Eu-
ropean Credit system for Vocational Education and Training (ECVET). eCvet ska tydliggöra 
vad som ingår i olika länders yrkesutbildning och underlätta överföring av meriter i syfte 
att förbättra möjligheterna till studier och arbete i olika länder.  eCvet är ett europeiskt 
system för att samla, tillgodoräkna och överföra utbildningsmoduler för yrkesutbildning 
i europa. genom eCvet kan läranderesultat registreras som en studerande inhämtat i 
olika sammanhang, t.ex. utomlands eller genom formellt, informellt eller icke-formellt 
lärande. läranderesultaten kan överföras till den studerandes hemsystem så att de kan 
tillgodoräknas för ett utbildningsbevis eller examen.

Centrala begrepp i eCvet-systemet kommer att vara utbildningsmoduler och ECVET-
poäng. en modul är en sammanhängande enhet av kunskaper, färdigheter och kompe-
tenser som kan bedömas och valideras, närmast att likna vid en enskild kurs eller delkurs. 
Med hjälp av moduler kan man upprätta flexibla, individanpassade utbildningar där de 
studerande kan samla de resultat som behövs för ett utbildningsbevis i olika länder och 
med olika slags utbildning.  eCvet-poäng använder man för att uttrycka omfattningen 
av de läranderesultat som krävs för ett utbildningsbevis och varje utbildningsmoduls 
andel av utbildningsbeviset. Poängen fastställs enligt gemensamma europeiska regler 
och genom att de resulterar i enhetliga resultat av lärande underlättar de överföring och 
tillgodoräknande.  nedanstående skisser visar hur överföringen av meriter mellan länder 
eller olika lärmiljöer ska ske.  
i figur 1 återfinns hemlandet/hemmainstitutionen i mitten och boxarna på ömse sidor 
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därom visar hur man kan studera del av en examen i ett annat land för att komplettera sin 
utbildning.

 

figur 2 visar hur överföringen av credits, ”tillgodoräknande”, sker:

Fig. 1

Fig 2
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34 8 eQarF - european Quality assurance reference Framework  
for vocational education and training

ett tredje verktyg för utökat samarbete inom eu på yrkesutbildningsområdet är eQarf, 
som ska en utgöra en gemensam europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkes-
utbildning och ett verktyg som kan hjälpa medlemsländerna att kontinuerligt förbätt-
ra kvalitetsarbetet och, i förlängningen, systemen för yrkesutbildning.   referensramen 
grundas på en kvalitetssäkrings- och förbättringscykel som består av planering, genom-
förande, utvärdering/bedömning och översyn/revidering av yrkesutbildning, med stöd 
av gemensamma kvalitetskriterier, vägledande deskriptorer och indikatorer. 

eQarf är tänkt att användas på såväl systemnivå som på anordnarnivå inom yrkesut-
bildningen. eQarf avses vara en utgångspunkt för vidareutveckling genom samarbete 
på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. i nedanstående tabell finns tio utvalda 
kvalitetsindikatorer, som kan användas vid utvärdering och kvalitetsförbättring av yr-
kesutbildningssystem och/eller anordnare. detta urval kommer att vidareutvecklas i det 
europeiska samarbetet.  eQarf, eQf och eCvet ska ses som olika byggstenar i ett och 
samma system.

indikator SYFte
Nr 1 Kvalitetssäkringssystemens relevans  
för tillhandahållare av yrkesutbildning: 

a) Andel av tillhandahållarna av yrkesutbildning som tillämpar 
interna kvalitetssäkringssystem enligt lag/på eget initiativ. 

b) Andel ackrediterade tillhandahållare av yrkesutbildning. Kon-
text-/inputindikator

	Främja en kultur av kvalitetsförbättring på genomförandenivå. 

	Göra kvaliteten på utbildning tydligare. Förbättra det ömsesi-
diga förtroendet i fråga om tillhandahållande av utbildning.

Nr 2 Investering i utbildning för lärare och utbildare: 
a) Andel lärare och utbildare som deltar i vidareutbildning. 

b) Investerade belopp.

	Främja lärares och utbildares ansvar i kvalitetsutvecklingspro-
cessen inom yrkesutbildning. 

	Öka yrkesutbildningens möjligheter att anpassa sig till arbets-
marknadens föränderliga behov. 

	Öka kapaciteten för individuellt lärande. Förbättra elevernas 
resultat.

Nr 3 Deltagande i yrkesutbildningsprogram: 
Antal deltagare i yrkesutbildningsprogram  fördelat på typ av 
program och individuella kriterier.

	Få fram grundläggande uppgifter på system- och genomföran-
denivå om yrkesutbildningens attraktivitet.

	Ge riktat stöd för att öka yrkesutbildningens tillgänglighet, 
även för missgynnade grupper.
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35 8Nr 4 Andel som avslutar yrkesutbildningsprogram: 
Antal personer som fullgjort/avbrutit yrkesutbildningsprogram, 
fördelat på typ av program och individuella kriterier.

	Få fram grundläggande uppgifter om utbildningsresultat och 
processer för utbildningskvalitet. 

	Beräkna andelen avhopp i förhållande till deltagande. 

	Ge stöd för att fullborda utbildningen som ett av de viktigaste 
kvalitetsmålen inom yrkesutbildningen. Stödja utbudet av 
anpassad utbildning, även för missgynnade grupper.

Nr 5 Andel som får anställning efter 
 yrkesutbildningsprogram: 
a) Sysselsättning för deltagare i yrkesutbildning vid en fastställd 
tidpunkt efter att programmet avslutats, fördelat på typ av program 
och individuella kriterier. 

b) Andel elever i sysselsättning vid en fastställd tidpunkt efter att 
programmet avslutats, fördelat på typ av program och individuella 
kriterier.

	Stödja anställbarhet. 

	Öka yrkesutbildningens möjligheter att anpassa sig till arbets-
marknadens föränderliga behov. 

	Stödja utbudet av anpassad utbildning, även för missgynnade 
grupper.

Nr 6 Användningen av förvärvade  
färdigheter på arbetsplatsen: 
a) Uppgifter om sysselsättning för individer som fullbordat utbild-
ningen, fördelat på typ av utbildning och individuella kriterier. 

b) Individers och arbetsgivares tillfredsställelse med förvärvade 
färdigheter och kompetenser

	Öka anställbarheten. 

	Öka yrkesutbildningens möjligheter att anpassa sig till arbets-
marknadens föränderliga behov. 

	Stödja utbudet av anpassad utbildning, även för missgynnade 
grupper.

Nr 7 Arbetslöshet fördelat på individuella kriterier. 	Bakgrundsinformation för beslutsfattande på systemnivå inom 
yrkesutbildning.

Nr 8 Prevalens av utsatta grupper: 
a) Andel av deltagarna i yrkesutbildning som klassificeras som 
missgynnade grupper (i en viss region eller ett visst upptagnings-
område) fördelat på ålder och kön. 

b) Fullbordande för missgynnade grupper fördelat på ålder och kön.

	Bakgrundsinformation för beslutsfattande på systemnivå inom 
yrkesutbildning. 

	Stödja tillgången till yrkesutbildning för missgynnade grupper. 

	Stödja utbudet av anpassad utbildning för missgynnade grup-
per.

Nr 9 Mekanismer för att kartlägga  
utbildningsbehov på arbetsmarknaden: 
a) Uppgifter om mekanismer som inrättats för att kartlägga föränd-
ringar i efterfrågan på olika nivåer.

b) Bevis för att de är effektiva.

	Öka yrkesutbildningens möjligheter att anpassa sig till arbets-
marknadens föränderliga behov. 

	Stödja anställningsbarhet.

Nr 10 Program för att främja en bättre  
tillgång till yrkesutbildning: 
a) Information om befintliga program på olika nivåer.

b) Bevis för att de är effektiva.

	Stödja tillgången till yrkesutbildning, även för missgynnade 
grupper. 

	Stödja utbudet av anpassad utbildning.

 
validering av icke-formellt och informellt lärande

redan 2004 antog eu vissa gemensamma principer för validering och vissa medlems-
länder har även infört valideringssystem på grundval av försök och tidigare erfarenheter. 
Man kan konstatera att situationen i de europeiska länderna  varierar starkt både vad gäl-
ler inriktningen på valideringsutvecklingen och hur långt man har kommit beträffande 
nationella system.  frågan är fortfarande prioterad i et 2020. de gemensamma riktlinjer 
som gäller sedan 2004 kan sammanfattas på följande sätt:

individuella rättigheter
identifiering och validering av icke-formellt och informellt lärande bör i princip vara frivil-
lig för den enskilde. alla bör ha samma rätt till tillgång och till lika och rättvis behandling. 
den enskildes privatliv och rättigheter skall respekteras.

aktörernas förpliktelser
aktörerna bör, i enlighet med sina rättigheter, sitt ansvar och sin kompetens, fastställa 
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36 8 system och metoder för identifiering och validering av icke-formellt och informellt lä-
rande. dessa bör omfatta lämpliga kvalitetssäkringsmekanismer. aktörerna bör ge väg-
ledning, rådgivning och information om dessa system och metoder till enskilda personer.

tillit och förtroende
Processer, förfaranden och kriterier för identifiering och validering av icke-formellt och 
informellt lärande måste vara rättvisa och medge insyn samt stödjas av kvalitetssäkrings-
mekanismer. 

trovärdighet och legitimitet
system och metoder för identifiering och validering av icke-formellt och informellt lä-
rande bör respektera de berörda aktörernas rättmätiga intressen och säkerställa deras 
balanserade deltagande. utvärderingsprocessen bör vara opartisk och mekanismer för 
att undvika intressekonflikter bör införas. Yrkeskompetensen hos de personer  som utför 
utvärderingen bör också säkerställas.
flertalet av dessa principer är genomförda i de nordiska länderna. således kan konstateras 
att validering i praktiken är en rättighet i samtliga nordiska länder. i samband med en 
validering ges också möjlighet till stöd och vägledning på olika sätt. system eller åtmins-
tone strategier och metoder för validering finns också i hela norden, liksom ett gemen-
samt kvalitetssäkringsarbete. härutöver kan påpekas att de nordiska länderna kommit 
långt med arbetet att skapa olika e-verktyg för självvärdering av kompetenser.

kärnkompetenser – key Competencies

i den europeiska ramen för nyckelkompetenser för livslångt lärande  anges följande åtta 
kärnkompetenser som nödvändiga för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, so-
cial sammanhållning och anställningsbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle:

1. kommunikation på modersmålet. 
2. kommunikation på främmande språk. 
3. Matematiskt kunnande och grundläggande naturvetenskaplig och teknisk kom-

petens. 
4. digital kompetens.
5. lära att lära. 
6. social och medborgerlig kompetens. 
7. initiativförmåga och företagaranda.
8. kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

den grundläggande utbildningen bör stödja utvecklingen av dessa kärnkompetenser 
upp till en nivå som rustar alla unga människor, inbegripet de mindre gynnade, för vida-
reutbildning och arbetsliv. vuxenutbildningen börja ge alla vuxna faktiska möjligheter 
att utveckla och uppdatera sina kärnkompetenser under hela livet.

dessa nyckelkompetenser utgör en referensram för att stödja nationella och europeiska 
insatser för att uppnå de mål som de definierar. denna ram är främst avsedd för besluts-
fattare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och inlärarna. det är ett referensverktyg för 
de europeisk länderna och deras utbildningspolitik. Medlemsstaterna bör försöka se till 
att: 

• att grundläggande utbildning och yrkesutbildning erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser till en nivå som utrustar dem för 
vuxenlivet och arbetslivet, vilket också ger en grund för framtida lärande

• att lämpliga åtgärder vidtas för ungdomar som är missgynnade på 
sin utbildning så att de kan fullgöra sitt pedagogiska potential
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37 8• att vuxna kan utveckla och uppdatera nyckelkompetenser genom hela livet, särskilt 
prioriterade målgrupper, t.ex. personer som behöver uppdatera sin kompetens

• att lämplig infrastruktur finns för vidareutbildning och yrkesutbildning för vuxna, att 
det finns åtgärder för att säkerställa tillgång till utbildning och arbetsmarknad, och 
att det finns stöd för inlärare beroende på deras specifika behov och kompetenser

• att vuxenutbildning och tillhandahållande av yrkesutbildning ge-
nom en nära koppling mellan de berörda politikområden.

bilaga 1

referenslista för beskrivningen om eu-initiativ
the european Qualifications Framework (eQF)
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_sv.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_sv.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oJ:C:2008:111:0001:0007:sv:Pdf
http://www.yhf.se/Medlemmar/eqf/kartlaggning_eqf.pdf

the european Credit system for vocational education and training (eCvet) 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/
c11107_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oJ:C:2009:155:0011:0018:sv:Pdf
http://www.ecvet-projects.eu/
http://www.skolverket.se/sb/d/1307/a/5598

Quality assurance in vocational education and training (eQarF)
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oJ:C:2009:155:0001:0010:sv:Pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/eqarf_en.pdf
http://www.skolverket.se/sb/d/1307/a/5594

european cooperation in education and training (et 202)
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oJ:C:2009:119:0002:0010:sv:Pdf

validering
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/informal/validation2004_
sv.pdf

kärnkompetenser
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/
c11090_en.htm

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_sv.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_sv.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:SV:PDF
http://www.yhf.se/Medlemmar/eqf/kartlaggning_eqf.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11107_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11107_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:SV:PDF
http://www.ecvet-projects.eu/
http://www.skolverket.se/sb/d/1307/a/5598
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SV:PDF
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/eqarf_en.pdf
http://www.skolverket.se/sb/d/1307/a/5594
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SV:PDF
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/informal/validation2004_sv.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/informal/validation2004_sv.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm
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Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
www.nordvux.net


