
      
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STYRKE BASISKUNNSKAPER (SbS) - Resultater 01 
 
Suksesskriterier for effektiv leveranse av arbeidsrelatert opplæring 
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Ved å benytte kunnskap innhentet gjennom flere betydelige prosjekter gjennomført 
innen det Europeiske nettverket for basiskunnskaper (European Basic Skills 
Network), vil dette arbeidsdokumentet identifisere sosiale, økonomiske og  
kulturelle nøkkelfaktorer som bidrar til arbeidsrelatert basiskompetanseopplærings 
suksess.  De fremkomne suksessindikatorene er hentet fra den samlete erfaring og 
kunnskap fra alle medlemmene i SbS-konsortiet og deres tilknyttete organisasjoner.   
 
SBK konsortium: 
 

  
 

Institut National de 
Formation et de Recherche 
sur l'Education Permanente 
(Frankrike) 
www.infrep.org  

Büro für berufliche 
Bildungsplanung (Tyskland) 
www.bbb-dortmund.de 

BEST Institut für 
berufsbezogene 
Weiterbildung und 
Personaltraining (Østerrike) 
www.best.at 

 
 

 

National Institute of Adult 
Continuing Education 
(England og Wales) 
www.niace.org.uk  

Institul Roman de Educatie a 
Adultilor (Romania) 
www.irea.ro  

 Folkeuniversitetet (Norge) 
www.folkeuniversitetet.no  

  
  

http://www.infrep.org/
http://www.bbb-dortmund.de/
http://www.best.at/
http://www.niace.org.uk/
http://www.irea.ro/
http://www.folkeuniversitetet.no/
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Suksessindikatorer for arbeidsrelatert opplæring i basiskompetanse 
 
Arbeidet med Resultater 01 bekrefter det som prosjektets samarbeidspartnere antok 
med hensyn til kompleksiteten i faktorene som påvirker resultatene av basis-
kompetanseopplæring for ufaglærte arbeidere og arbeidsledige. Det fins ingen enkel 
løsning eller suksessoppskrift, men vi kan påvise at faktorene nedenfor har en 
betydelig virkning for en vellykket gjennomføring av arbeidsrelatert opplæring innen 
basiskompetanse. 
 
Nasjonale lover og rammer 
 
Nasjonale lover eller andre lovreguleringer gir et bakteppe for utdanning og 
opplæring i mange sammenhenger. Men lovgivning blir stadig endret og er ikke alene 
nok til å sikre suksessen til arbeidsrelatert opplæring i basiskunnskaper.1 Mens en 
fordelaktig lovgivning er nødvendig, er også andre faktorer avgjørende for et vellykket 
resultat.  
 
Lovgitt finansieringsordning 
 
Arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring trenger bærekraftige, tilgjengelige og 
regelmessige finansieringsmekanismer. I noen land har kupongsystem for utdanning 
og opplæring gitt gode resultater. Europeiske, nasjonale og regional 
finansieringsordninger har ofte kompliserte anbuds- og søknadsprosesser og tilbyr 
begrenset finansiering for spesifikke prosjekter. Der finansiering er allment og lett 
tilgjengelig – som i det norske programmet for Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) 
og den franske Compte Personnel de Formation (CPF – Personlig opplæringskonto)-
ordningen – har man observert stor aktivitet og stabilitet over lang tid.2 
 
Nasjonal politisk strategi  
 
Nasjonal politikk kan være til hjelp for å utforme mål for nasjonale og regioanle 
opplæringsinitiativ. Slike politiske retningslinjer må utarbeide klare roller og ansvar for 
organisasjoner, og initiativet fordrer kontinuerlig evaluering gjennom en rekke 
kvalitative og kvantitative metoder. Nasjonale retningslinjer bør også ha en 
hensiktsmessig og bærekraftig økonomisk base for å sikre dem over tid.3  
 
Nasjonale kvalitetssikringsstandarder – rammeverk, retningslinjer og 
kvalitetskjennetegn 

                                                 
1 Østerrikes ‘LLL: 2020’ rapport om livslang læring; Romanias ‘Lov om utdanning, nr.1/2011’ artikkel 
333, og; fransk lov nr. 2014-288 av 5. mars om yrkesopplæring, arbeid og sosialdemokrati viser nylige 
og pågående fremskritt innen opplæringslovgivning som bidrar til utviklingen av opplæring i Europa. 
2 Norges BKA-program omfatter over 6.000 deltakere og et tilskudd på ca 12 millioner euro. Dette 
tilskuddet har økt gradvis siden det ble innført for ti år siden, uavhengig av politiske endringer..  
3 Slik nasjonal politikk omfatter pt: Østerrikes Initiativ for voksenopplæring; Romanias Nasjonale 
strategi for voksnes yrkesopplæring 2014-2020; Tysklands Nasjonale strategi for leseferdighet og 
basisopplæring for voksne; og United Kingdoms strategi Skills for Sustainable Growth (Ferdigheter for 
bærekraftig vekst) i England. 
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Nasjonale retningslinjer for kvalitet omfatter en rekke kvalitetssikringsforskrifter som f. 
eks.: kvalitetskjennetegn for tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring 
(Vocational Education and Training (VET) providers), kompetansestandarder for 
grunnleggende ferdigheter, og kvalitetskrav for instruktører, veiledere og annet 
personell som tilbyr opplæring i basiskompetanse.4  Slike kvalitetsretningslinjer er 
nyttige for å fremme opplæringen i arbeidsrelatert basiskompetanse, men de bør ikke 
være for normative eller hindre opplæringsorganisasjoner i å levere 
undervisningsprogrammer som er tilpasset deltakernes behov.  
 
Nasjonal og regional politikkutforming og nettverksbygging 
 
Nettverksbygging mellom organisasjoner på både nasjonalt og regionalt nivå finnes 
på nesten alle landene som deltar i konsortiet. Det viste seg at de mest vellykkete 
nettverkene omfattet en rekke forskjellige organisasjoner og inkluderte 
bemanningsbyråer, utdanningsinstitusjoner, fagforeninger, arbeidsgiver- og 
arbeidstakerrepresentanter og frivillige organisasjoner.5 
 
Nasjonale og regionale kampanjer – synlighet og sosiale stigma  
 
De siste årene har nasjonale og regionale kampanjer – som ‘Mot til å lære’ i Østerrike, 
‘Lesing og skriving – nøkkelen til verden’ i Tyskland, og ‘Uka for læring på 
arbeidsplassen’ i United Kingdom – bidratt til å øke offentlig og politisk bevissthet 
rundt opplæring i basiskompetanse. Spørsmålet om det er et sosialt stigma knyttet til 
opplæring på lavt nivå krever ytterligere undersøkelse. På samme måte har 
basiskompetansekampanjenes evne til å fjerne et slikt oppfattet sosialt stigma ikke 
ennå blitt gjenstand for oppmerksomhet i evalueringen av kampanjene.  
 
Samarbeidsavtaler mellom partene  
 
Kunnskap og erfaringer fra alle medlemmene i konsortiet har vist betydningen av 
samarbeidsavtaler mellom samfunnspartene som er involvert i basiskompetanse-
opplæring. Spesielt kan forbindelser mellom lokale myndigheter, 
utdanningsinstitusjoner og private selskaper fremme og styrke basiskompetansetiltak 
på arbeidsplassen.  
 
Produktive forbindelser mellom arbeidsgivere og opplæringsinstitusjoner 
 
Produktive forbindelser mellom arbeidsgivere og opplæringsinstitusjoner, inkludert 
utvikling av hensiktsmessige og attraktive insentiver for at arbeidsgiverne skal bidra 
til å øke kompetansen hos sine ansatte, er en nøkkelfaktor for et godt resultat. 

                                                 
4 Slik som Nasjonalt rammeverk for tilskudd og standarder for VET-tilbydere i Østerrike; 
Kompetansemål for grunnleggende ferdigheter for voksne i Norge, og; Nasjonale yrkesstandarder i 
United Kingdom. 
5 Fremragende eksempler inkluderer Nasjonalt byrå for kampen mot analfabetisme (ANLCI) i 
Frankrike som forener offentlige og private partnere i å sette søkelys på analfabetismespørsmål, og 
Nettverket for alfabetisme og grunnleggende ferdigheter i Nordrhein-Westfalen som omfatter både 
Departementet for skole og voksenopplæring og Nettverket for arbeidsrelatert basiskompetanse i 
Tyskland. 
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Konsortiumspartnerne anser at gode forbindelser mellom arbeidsgivere og 
opplæringsinstitusjoner ofte omfatter:6 
 

 Skreddersydde fordelspakker for arbeidsgivere; 
 Bevisstgjøring i bedriftene og spesialutdannete instruktører; 
 Rådgivning, veiledning og støtte for arbeidsgivere og opplæringsaktør; 
 Bruk av ‘opplæringsbedriftens språk’ for å skape sammenheng; 
 Utmerket organisering og motivasjonsarbeid i hele bedriften; 
 En helhetlig tilnærming; 
 Investering i basiskompetanse som er relevant både for arbeidsgiverne og 

bedriftene; 
 Understreke de praktiske fordelene med basiskompetanseopplæring; 
 Høye forventninger med mye støtte for å fremme prestasjonen; 
 Fokusert opplæring tilpasset arbeidsgiver og svært relevant for 

arbeidsplassens oppgaver; 
 Samarbeid mellom arbeidsgivere og opplæringsaktør om kursets mål og 

ressurser. 
 
Det er også viktig å finne ut hvile arbeidsgivere som er best skikket til å innlemme   
arbeidsrelatert opplæring på arbeidsplassen. Passende arbeidsgivere kan ha: 
 

 En høy andel ufaglærte ansatte; 
 Et ønske om å investere i opplæring for arbeidsstokken som omfatter 

basiskunnskaper; 
 En oppmerksomhet rundt arbeidsstokkens behov og utvikling av den; 
 Høy grad av sosialt ansvar; 
 Et behov for å øke kompetansen hos arbeidsstokken som et resultat av 

omorganisering i bedriften; 
 Planlagte store personalendringer (f.eks. nedbemanning eller utvidelse). 

 
Avslutningsvis er det anerkjent at basiskompetanseopplæring må være forankret i 
bedriftenes forretningsstrategi, som i GO2-prosjektet i Sveits, for å oppnå maksimalt 
utbytte.7  
 
Vellykket samarbeid mellom alle organisasjoner involvert i arbeidsrelatert 
opplæring  
 
Utvikling av effektiv arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring er avhengig av 
samarbeid mellom alle organisasjoner, støttet av en grunnleggende vilje til å oppnå 
felles mål. Arbeidskontorer og jobbsentre er to av hovedinteressentene. 
Forskningsrapporten til The National Institute of Adult Continuing Education 
(NIACE)– ‘Helpful Approaches to the Delivery of English and Maths for Unemployed 

                                                 
6 Tatt fra rapporter og prosjekter som inkluderer: ‘Skills for Life – Make it Your Business Employer 
Toolkit’, Department for Education, 2004; ‘The Network for Workplace Language, Literacy and 
Numeracy (UK)’; prosjekter fra de europeiske programmene for livslang læring LEONARDO DA VINCI 
og GRUNDTVIG. 
7 GO2-prosjektet oppmuntrer til utvikling av basiskompetanse i bedrifter gjennom spesifikk og relevant 
oppgavebasert opplæring som bedrer basiskompetanse og samtidig bidrar til bedriftsutvikling. 
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Adults’, bestilt av Department for Business, Innovation and Skills – viser at 
‘føransettelsessamarbeid’, basert på et tett samarbeid mellom opplæringsaktører og 
arbeidskontorer kan gi gode resultater.8   
 
Stort utvalg av tilbydere 
 
Å utvide omfanget av arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring forutsetter at man 
rekrutterer et stort utvalg av tilbydere innen feltet for voksenopplæring, og spesielt 
innen basiskompetanse. Disse inkluderer blant annet kommersielle, offentlige og 
frivillige organisasjoner. Men man må merke seg at et stort utvalg tilbydere ikke er 
nok: regulering og kvalitetskriterier er nødvendige for å sikre en best mulig leveranse. 
Kvalitetskriterier og rammeverk må være på plass for å sette arbeidsgiverne i stand til 
å velge godt kvalifiserte og erfarne opplæringsaktører som kan tilby opplæring av 
høyeste kvalitet.  
 
Profesjonalisering av instruktører  
 
I de fleste av landene involvert i konsortiet fins det ikke formelle 
kvalifiseringsprogrammer for basiskompetanseinstruktører. I Romania, for eksempel, 
ble det i 2010 innført nasjonale krav om lærerutdanning for dem som skal 
undervise/veilede voksne i formelle kurs/utdanninger. Men det er ingen spesielle 
fagkrav for voksenlærere.9  
 
Konsortiets erfaringer viser at kvalifisering av instruktører er viktig. Mangfoldet i 
voksenopplæringssektoren  krever en rekke ferdigheter som bl.a. omfatter: 
  

 Evne til å overkomme komplekse og spesifikke hindringer for læring; 
 Evne til å rådføre seg med og forhandle med arbeidsgivere angående 

organisering og tilgang på ressurser og fasiliteter; 
 Kunnskap om arbeidsplassen; 
 Evne til å skreddersy opplæringen til spesifikke mål; 
 Meget gode og tilpasningsdyktige kommunikasjonsferdigheter. 

 
Fleksibel programstruktur – fokus på målgruppene 
 
Arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring følger ikke et fast pensum, men utvikles i 
forhold til behovene og målene forhandlet frem mellom arbeidsgivere, arbeidstakere 
og opplæringsaktører. En fleksibel programstruktur tillater at fokuset forblir på 
behovene til spesifikke deltakergrupper og på utfordringene til bedriftene der 
                                                 
8 I slike tiltak setter opplæringsaktøren inn en veileder på jobbsenteret for å: minimere ventetid for 
avtaler, gi informasjon og veiledning raskt og øke bevisstheten om fordelene ved å bedre ferdighetene 
i engelsk og matematikk.  
9 Lignende situasjoner finnes i andre land, men det har blitt introdusert noen kvalifikasjonsstandarder i 
løpet av de siste årene. Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) har utarbeidet en modell for 
instruktøropplæring tilpasset behovene til instruktører som skal undervise voksne i basiskompetanse. 
Modellen ble utviklet i nært samarbeid med pedagogiske eksperter fra læringsseminarer og i 
2009/2010 ble den implementert i samarbeid med lærerutdanningsinstitutter ved universiteter og 
høgskoler. I Frankrike publiserte ANLCI en guidebok kalt ‘Grunnopplæringsaktører: hvordan 
profesjonalisere seg selv’ – en veiviser til alle yrkesopplæringstilbud- og kvalifikasjoner..  
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opplæringen finner sted. I Norge har man utarbeidet profiler for basisferdigheter på 
arbeidsplassen. Profilene brukes som et verktøy for å forenkle arbeidet med å 
tilpasse basiskompetansekurs til behovene på den enkelte arbeidsplass og til den 
enkelte deltaker. Ved å bruke disse profilene kan arbeidsgivere få en oversikt over 
ferdighetene som må styrkes og arbeidstakere kan øke sin bevissthet rundt egne 
opplæringsbehov. Denne tilnærmingsmetoden krever at arbeidsprofilene skreddersys 
til hver enkelt bedrift slik at profilene differensieres og tilpasses forskjellige 
arbeidsroller og arbeidsoppgaver. 
 
Spesielle metodiske og didaktiske tilnærminger 
 
Enkelte metodiske og didaktiske tilnærmingsmåter har vist seg å være nyttige i 
sektoren for arbeidsrelatert basiskompetanse. Disse inkluderer, men er ikke 
begrenset til: 

 ‘lær deg å lære’-tiltak; 
 blandet læring (blended learning); 
 samarbeidslæring; 
 modulinndeling; 
 innovasjon ved å legge basiskompetanseopplæring inn i yrkesopplæring; 
 integrere basiskompetanseprogrammer på arbeidsplassen; 
 eksperimentere med forskjellige formater på basiskompetanseinnlæring; 
 undervisning og veiledning som opplæringsstrategi; 
 formativ og oppsummerende evaluering av opplæring; 
 integrere opplæring i arbeidsoppgaver på arbeidsplassen; 
 ta hensyn til utviklingen i arbeidslivet; 
 kartlegge lese- og skriveferdigheter; 
 individuell støtte og tilbakemelding før, under og etter opplæring;  
 integrere positiv holdning til opplæring i bedriften; 
 individuelt tilpassete opplæringsøkter som tar hensyn til deltakernes behov; 
 intensivkurs som tar hensyn til deltakernes behov og bakgrunn; 
 kontekstualisere opplæring i reelle situasjoner; 
 opplæring på arbeidsplassen der man bruker reelle arbeidssituasjoner; 
 innlemme personlig og sosial utvikling (PSU) innen læring; 
 kvalifisering og personlig utvikling som insentiv for de ambisiøse; 
 kvalifisering som støtter utvikling av bærekraftig kompetanse; 
 hensiktsmessig støtte til deltakere med spesifikke læringsvansker; 
 dokumentere, følge opp og rapportere basiskompetanseinnlæring; 
 ressurs- og tilbakemeldingsorientert læring.  

 
Systemer for individuell tilrettelegging 
 
Systemer for tilrettelegging gir individuell støtte til deltakere med spesielle 
utfordringer. For eksempel tilbyr det østerrikske arbeidskontoret individuell 
«coaching» for å øke arbeidsevnen til innvandrerkvinner. Resultatene fra 
evalueringen av lignende programmer i Tyskland og Frankrike antyder at systemer 
for individuell tilrettelegging bedrer læringsprosessen for ufaglærte arbeidere og 
arbeidsledige. En avgjørende faktor for graden av måloppnåelse er tilgjengeligheten 
av individuelle ressurser for å møte læringshindringer og spesifikke læringsvansker. 
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