
      
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRKE BASISKUNNSKAPER (SbS) - Resultater 02 
Oppsummering av nasjonale rapporter 

 
Gjennomgang av god arbeidsrelatert opplæring i basiskunnskaper 
for arbeidsledige eller ufaglærte arbeidstakere. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dette prosjektet (avtale nr. 2014-1-FR01-KA202-008718) er 

finansiert med støtte fra Europakommisjonen. 

 

Dette dokumentet reflekterer synspunktene til forfatteren, og 

Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for anvendelsen av 

informasjon som fremkommer i det 



      
 

2 
 

 

Oppsummering av nasjonale rapporter – metodologiske retningslinjer  

 

Som oppfølging til  tidligere resultatrapport om Suksesskriterier for arbeidsrelatert 

basiskompetanseopplæring, har dette dokumentet som mål å framlegge dokumentasjon 

for gode nasjonale strategier og pedagogiske tilnærmingsmåter identifisert av partnerne. 

Alle indikatorene for en vellykket gjennomføring av arbeidsrelatert basiskompetanse-

opplæring er belyst gjennom eksempler fra hver enkelt partner, på nasjonalt og 

internasjonalt nivå. 

 

 

SbS konsortium: 

 

   

Institut National de Formation 

et de Recherche sur 

l'Education Permanente 

(Frankrike) 

www.infrep.org  

Büro für berufliche 

Bildungsplanung (Germany) 

www.bbb-dortmund.de 

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

 

 

 
 

www.learningandwork.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.learningandwork.org.uk/
http://www.irea.ro/
http://www.folkeuniversitetet.no/
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Nasjonale strategier   
 

Introduksjon  

 

Begrepet nasjonale strategier omfatter de forskjellige faktorene som er et resultat av 

politiske handlinger bestemt av politiske institusjoner. Dette kan være en bestemt forskrift 

eller lovverk, en finansieringsordning, en ny politisk strategi, en nasjonal kampanje, og 

andre tiltak. 

 

I den forrige resultatrapporten (IO1), viste partnerne at støttende nasjonale tiltak har en 

positiv innvirkning på anerkjennelse og forbedring av basiskompetanseopplæring, mens 

utilstrekkelige eller usammenhengende politiske handlinger kan hindre den. I arbeidet med 

den andre resultatrapporten ble derfor partnerne i første omgang bedt om å beskrive i 

hvilket omfang nasjonale strategier påvirker basiskompetanseopplæring i deres land.  

 

I andre omgang ble partnerne bedt om å beskrive vellykkete pedagogiske metoder brukt 

av deres egen organisasjon eller av andre organisasjoner som arbeider med 

basiskompetanseopplæring (se neste kapittel om ’Pedagogiske metoder’) 

 

Denne tverrnasjonale oversikten ga partnerne mulighet til å framheve beste praksis, men 

også til å avdekke svakheter som bør tas opp og som bør være fokus for pilottiltakene som 

er planlagt i neste steg av SBS-prosjektet.  
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Østerrike  

 

 Fastsatt nasjonalt rammeverk  

 

På nasjonalt nivå inngår to hoveddokumenter i det Østerrikes nasjonale lovverk for 

basiskompetanseopplæring: i) Østerrikes initiativ for voksenopplæring  (regjerings-

program 2008-2013), som oppsto gjennom et samarbeid mellom Østerrikes føderale 

departement for utdanning og kvinnesak og de ni østerrikske provinsene; og ii) de 

strategiske retningslinjene i rammeverket til LLL:2020, som sikrer tilgang til 

grunnutdanning og like muligheter til utdanning, gratis opplæring, og sørger for 

basiskunnskaper hos voksne. Innenfor dette rammeverket blir forskjellige tiltak finansiert, 

som blant annet: 

 

- “Grunnutdanning”: gir gratis tilgang til grunnutdanning, yrkesskoler og 

instruktøropplæring. Institusjonene som gir grunnutdanningskurs kan få 

finansiering på føderalstatlig nivå. Ekstra tilskudd tas fra Det europeiske sosiale 

fond (ESF). Tiltaket retter seg mot voksne med behov for basiskompetanse som 

bor i Østerrike uavhengig av deres opprinnelse, morsmål og tidligere 

kvalifikasjoner.  

-  

- Bildungs und Heimatwerk Niederösterreich (BHW NÖ) - Utdanningsforbundet 

Nedre Østerrike - "Grunnutdanning i Nedre Østerrike": tilbyr praktisk, 

innholdsmålrettet og fleksibel, strukturert opplæring på forskjellige steder; 

inkludert opplæring i samfunnskunnskap og IKT. Dette initiativet retter seg også 

mot voksne med behov for basiskompetanse (lesing og skriving, regning og IKT).  

 

I begge tilfellene er målet å gi vanskeligstilte mennesker mulighet til å utvikle og oppdatere 

sine basiskunnskaper.   

 

 Kvalifiseringsplan Wien 2020 

 

Planen er blitt til etter initiativ fra Wiens viseborgermester og har som mål å styrke 

lærlingeordningen, å utvikle et akkrediteringssystem for ikke-formell læring, og å fremme 

en proaktiv tilnærming til å oppnå formell opplæring for ufaglærte voksne ved å gi dem 

informasjon og veiledning om yrkesrettet utdanning og opplæring. Dette tiltaket gir 

mennesker i arbeid mulighet til å få ungdomsveiledning, opplæring i grunnleggende 

ferdigheter, og opplæring for å kunne fullføre obligatorisk skoleutdanning i etterkant.  

 

Kvalifikasjonsplan Wien blir støttet og finansiert av Wiens industriforening, fagforenings-

union, arbeidskammer, arbeidsformidlingstjeneste, sosialtjeneste og sysselsettingsfond.  
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Frankrike 

 To hoveddokumenter: Den franske yrkesopplæringsreformen og Lov om 

yrkesopplæring, sysselsetting og sosial demokratisering.  

Den franske yrkesopplæringsreformen1 (1. januar 2015) har som mål å opprette ordninger 

som er mer tilpasset arbeidsgivers behov i kampen mot arbeidsledighet. Hensikten er også 

å støtte arbeidssøkere og arbeidstakere til å bli hovedpersoner i sin egen yrkeskarriere. En 

‘Personlig Opplæringskonto’ ble opprettet gjennom reformen og trådte i kraft 1. januar 

2015. Siden da har 1 million kontoer blitt opprettet. De tre hovedmålene i reformen er å 

gjøre yrkesopplæring til: 

 

-en hovedverktøy for bedriftenes konkurranseevne 

-et konkret forbedringsverktøy for arbeidstakere og jobbsøkere 

-et hovedelement i sosial dialog 

 

Lov nr. 2014-288 om Yrkesopplæring, sysselsetting og sosial demokratisering av 5. mars 

20142 ble utformet etter en nasjonal tverrfaglig avtale. Målet med loven er å implementere 

større reformer: å sikre sysselsetting ved å overføre finansieringsordninger til opplæring, 

skape klare og enkle retningslinjer for bedrifter og å reformere rammeverket for det som 

kalles ‘sosial demokratisering’.3. 

 

 

 I Frankrike har regionene en sentral rolle i å støtte basiskompetanse-

opplæring 

 

Kampen mot analfabetisme er ansett som en stor nasjonal sak i Frankrike. Men, det er 

regionenes oppgave å finansiere basiskompetanseopplæring. Regionene har ansvar for å 

definere og implementere opplæringspolitikken i regionen, og også for å utdanne både 

unge og voksne på jakt etter jobb eller en ny karriere.  

 

Den regionale avtalen for utvikling av yrkesopplæring er utformet av regionen og dens 

komité for sysselsetting og yrkesopplæring. Komiteen inviterer til dialog med lokale 

myndigheter og arbeidslivssentre i tillegg til representanter for yrkesopplærings-

organisasjoner, herunder spesielt Voksenopplæringsforbundet (AFPA). 

 

Regionene kan også gi tilskudd til støttestrukturer og yrkesmessig integrering av unge, for 

eksempel lokale ‘misjoner’4. 

                                                           
1 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DossierDePresse_FormationPRO_Vdef.pdf 

2https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8862177DE129B32DA55AC9CD7904F6E2.tpdila15v_2?cidText

e=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id 

3Den politiske ideologien som støtter økonomiske og sosiale tiltak for å fremme sosial rettferdighet innenfor rammene av en 

kapitalistisk økonomi.  

4 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/les20mission3315.pdf 

 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DossierDePresse_FormationPRO_Vdef.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8862177DE129B32DA55AC9CD7904F6E2.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8862177DE129B32DA55AC9CD7904F6E2.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/les20mission3315.pdf
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I de siste årene har samarbeidet mellom stat, regionale råd og sosiale partnere blitt styrket 

gjennom lovgivning.   

 

 Andre finansieringskilder 

 

En annen større finansieringskilde for opplæringstiltak i Frankrike er de godkjente 

innsamlingsorganene for opplæring (OPCAS), felles innsamlingsorganer med ansvar for å 

skaffe midler til yrkesopplæring i bedrift som dekker både opplæring og lønn.   

 

Noen opplæringstiltak blir finansiert av regionrådet, Det europeiske sosiale fondet, 

fellesfondet som sikrer yrkesrettede kurs eller bedriftens internopplæringsprogram. I 

tillegg sørger kontrakten mellom staten og den lokale myndigheten/lokalsamfunnet for at 

alle partnerne som deltar får mulighet til å gjennomføre felles tiltak for å forbedre 

dagliglivet til mennesker som lever i underpriviligerte områder (mht. arbeidsledighet, vold, 

boligproblemer mm.).  

 

I noen tilfeller kan basisopplæring bli finansiert av arbeidsformidlingskontorer eller av den 

franske organisasjonen med ansvar for tilskudd som skal få funksjonshemmede i arbeid, 

AGEFIPH5, en organisasjon med ansvar for å forvalte avgifter betalt av franske bedrifter 

med over 20 ansatte, og som er lovpålagt å skaffe arbeid til funksjons-hemmede.  

  

                                                           
Lokale misjoner for yrkesmessig og sosial integrering av ungdom (vanligvis kalt lokale misjoner), er den instansen som er 

ansvarlig for å hjelpe ungdom å løse alle deres problemer knyttet til yrkesmessig og sosial integrering. De ble startet i mars 

1982 etter en ordre i kjølvann av en rapport skrevet av Bertrand Schwartz (Tverrdepartemental representant for yrkesmessig 

og sosial integrering av vanskeligstilte unge fra 1983-85) i september 1981: Sosial og yrkesmessig integrering av unge.   

De er ansvarlig for å kartlegge, ta imot, informere, veilede og støtte unge som har vansker med å passe inn, og sammen med 

dem utarbeide en plan for yrkeskarriere og livskarriere. Jfr kap.13 i Lov om plan for sosial sammenheng, er de åpne for alle 

unge mellom 16 og 25 som har utfordringer, spesielt med hensyn til tilgangen til arbeid og opplæring. Målet er å forenkle unges 

tilgang til arbeid og uavhengighet . 

De utgjør en offentlig tjeneste for yrkesmessig og sosial integrering av unge og følger kap. L.5314-1 til 4 i Arbeidsreglementet. 

Deres rolle er også blitt institusjonalisert ved å samordne dem med PES (Public Employment Service). 

5 Agefiph har aktivt arbeidet for sysselsetting av mennesker med funksjonshemminger i Frankrike siden 1987. Navnet er et 

fransk akronym for “Finansieringsforvaltningsorganisasjonen for arbeidsintegrering av funksjonshemmede”. 

https://www.agefiph.fr/ 

https://www.agefiph.fr/
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 Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI – Nasjonalt organ 

for kampen mot analfabetisme): den nasjonale aktøren som leder kampen 

mot analfabetisme 

 

I Frankrike i 2000 tok ANLCI6, en offentlig interessegruppe, over etter Permanent gruppe 

i kampen mot analfabetisme (GPLI), som var ansvarlige for å lede den første fasen av den 

nasjonale kampen mot analfabetisme (1984-2000). I 2003, bekreftet presidenten på nytt 

at kampen mot analfabetisme var en ‘nasjonal prioritet’. Det samme året tok ANLCI i bruk 

Nasjonal strategisk rammeverk, som start på en tverrnasjonal politikk. 

 

 Profesjonalisering av instruktører  

 

Departementet for økonomi, finans og sysselsetting tilbyr studier som består av to 

diplomer for yrkeslærerkompetanse (CPC). > CPC1: Forberede og utøve opplæring. > 

CPC2: Bidra til utvikling av ressurser og støtte veilederopplæring. 

 

DUFA (universitetsstudium i voksenopplæring) i Lille 1 - Lille 3 omfatter et valg “basisnivå 

i offentlig utdanning”. 

 

Nantes akademiske senter for videreutdanning (CAFOC) sitt studium 

"opplæringsenhetsleder” tilbyr en spesialisering kalt “Utvikling av tiltak mot analfabetisme 

i arbeidslivet”. 

 

Universitetsdiplomet for instruktører i kampen mot analfabetisme (duFli), Universitetet i 

Pau og Adour, er en ekstra modul til yrkeslisensen kalt "Sosial intervensjon – yrkespraksis 

for ungdom og voksne”.7 

 

Tilpasset opplæring er nødvending for å kunne levere vellykket opplæring i 

basiskompetanse, noen ganger gjennom:  

- Felles innsamlingsorganer, som gir opplæringssentre godkjenning til å gi kurs for 

arbeidstakere som f.eks.:  

o “MCCP” (Mestring av basiskunnskaper i renholdssektoren);  

o “MSF” (Mestring av grunnleggende kunnskap);  

o “MSB” (Mestring av basiskompetanse i jordbruks- og matsektoren). 

- ECIA-plattformen ble utarbeidet i samarbeid med tre yrkessektorer (foreningen for 

næringsmiddelproduksjonsbedrifter - ADEPALE, bransjeforeningen for 

delikatesseindustrien - FICT, og foreningen for dagligvarer og spesialvarer - 

ALLIANCE) som har arbeidet sammen med fagforbundene og de godkjente 

innsamlingsorganene i matvaresektoren OPCALIM.8 

- RECIF (et konsulentselskap for personalpolitikk og bedriftsopplæring) samarbeider 

med opplæringssentre for å kunne tilby spesifikke arbeidsrelaterte opplærings-

opplegg. 

                                                           
6 http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003 

7 ANLCI_guide_proBDOKdef.pdf 

8 http://www.opcalim.org/cont/Entreprises/Offre-de-services/evolu-Sens/Demarche-ECIA 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003
http://www.opcalim.org/cont/Entreprises/Offre-de-services/evolu-Sens/Demarche-ECIA
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 Profesjonalisering av pedagogiske team gjennom spesifisert opplæring  

 

Det handler om å utstyre opplæringsaktører med beste teori og praksis, ved å gi dem 

målrettede opplæringsmoduler som kombinerer ulike ideer og læringsteorier som tar 

hensyn til de siste fremskritt innen disipliner som psykologi, sosiologi, utdannings-

vitenskap.  

 

I Frankrike er spesifikke programmer utviklet av: 

- Informasjons- og ressurssenteret (CRI) som tilbyr spesifikke opplæringsprogrammer for 

instruktører.  

- Det akademiske senteret for livslang læring (CAFOC) har utviklet rollespill, og 

opplæringsmoduler som f.eks. 'Hvordan håndtere heterogene deltakergrupper'; 'Lær å 

lære'. 

- Regionalt rom for sysselsetting og opplæring (ERREFOM) tilbyr opplæringsøkter for 

instruktørene. 

- Bedriftene har også interne opplæringsopplegg.  
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Tyskland  

 

 Ingen nasjonal lov eller andre reguleringer som gjelder arbeidsrelatert 

opplæring  

 

Ansvaret for utdanning og videregående yrkesrettet opplæring ligger hos de tyske 

delstatene og er ikke regulert av nasjonale lover. Nesten alle delstater har lover om 

videreutdanning, men de gjelder ikke arbeidsrelatert basisopplæring.  

 

Men i noen delstater, som for eksempel Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen, har 

basiskompetansetiltak fremmet utviklingen av nettverk på regionalt nivå gjennom 

etablering av basiskompetansesentre.9 

 

På noen områder finnes partnerskapsavtaler og kollektive arbeidsavtaler, men i de fleste 

tilfeller bare med grunnleggende mål og formålserklæringer om å fremme videreutdanning 

 

 En nasjonal strategi for lese- og skriveferdigheter og grunnleggende 

opplæring for voksne 

 

Til tross for at en nasjonal lov om arbeidsrelatert basiskompetanse ikke eksisterer, ser den 

tyske nasjonalpolitikken fortsatt disse ferdighetene som viktige for å fremme 

grunnleggende utdanning og bekjempe analfabetisme. Faktisk har Forbunds-

departementet for utdanning og forskning (BMBF) planlagt en felles nasjonal strategi for 

lese- og skriveferdigheter og grunnleggende utdanning for voksne. I mellomtiden har BMBF 

lansert to finansieringsprogrammer -  "Forskning om og utvikling av lese- og 

skriveferdigheter og grunnleggende utdanning for voksne" (2007 - 2012) og 

"Arbeidsrelatert lese- og skriveferdigheter og grunnleggende utdanning for voksne" (2012 

- 2015). 10 

 

 

 Lovgivende tiltak som påvirker nasjonalt rammeverk for basiskompetanse 

 

Noen viktige lovgivende tiltak har blitt vedtatt de siste årene. I juni 2015 la de 

parlamentariske gruppene til CDU/CSU og SPD i den tyske forbundsdagen (partiene i den 

nåværende regjeringskoalisjonen) fram en lovendring som skal fremme basiskompetanse 

i ulike sammenhenger. For å få dette på plass, forutsatte de utvikling av en adekvat 

infrastruktur og bærekraftige muligheter for offentlig finansiering. I etterkant har den tyske 

føderale utdanningsministeren og «Konferanse for utdannings- og kulturministre» (KmK11) 

kunngjort et «Tiår for alfabetisering”. I løpet av de neste ti årene vil et stort antall tiltak 

bli igangsatt med opp til 180 millioner euro i støtte.12  

                                                           
9 http://www.rgz-nds.de/index.php/projekt 
10 http://www.alphabund.de/1565.php

 
11 KmK står for: Kultusministerkonferenz – Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland
  

12 https://www.bibb.de/de/39396.php
 

http://www.rgz-nds.de/index.php/projekt
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 Nasjonale kampanjer  

 

Den nasjonale kampanjen “Lesing og skriving – nøkkelen til ord” er også del av tysk 

nasjonal strategi for å støtte grunnleggende ferdigheter. Ved hjelp av en rekke forskjellige 

kanaler forsøker kampanjen å øke bevisstheten rundt emnet og å vise de ulike mulighetene 

som fins for å lære å lese og skrive som voksen.  

 

 Ingen faste støtteordninger 

 

En fast støtteordning for å finansiere arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring fins ikke i 

Tyskland. Tidligere har Forbundsdepartementet for utdanning og forskning (BMBF) lansert 

to store finansieringsprogrammer, men kun for spesifikke prosjekter13.  Imidlertid tilbyr 

BMBF et finansieringsprogram for enkeltpersoner som vil delta i videreutdanning, kalt 

"Bildungsprämie", en fast utdanningsstøtte. 

 

På samme måte tilbyr noen delstater et "utdanningskupong". I Nordrhein-Westfalen er 

utdanningskupongen spesielt rettet mot lavt utdannede og gir inntil 500 Euro per person. 

I tillegg kan noen små og mellomstore bedrifter dra nytte av dette systemet, med opptil 

10 utdanningskuponger over en periode på to kalenderår. 

 

I slike tilfeller er det altså mulig å få offentlig støtte til basiskompetansetiltak. 

 

 Nasjonalforeningen for leseferdighet og grunnleggende utdanning -  

Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung  

Denne organisasjonen ble grunnlagt i 1984 og betrakter seg som en spesialistenhet og et 

service- og lobbyvirksomhetsorgan. Denne organisasjonen har imidlertid ingen bindende 

innflytelse på nasjonal politikk.  

                                                           
13 BMBF finansierer de tre programmene som presenteres i neste kapittel: SESAM PROJECT, ABAG, Specialist Unit Basic 

learning and Economics. 
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 Andre aktører involvert i å fremme basiskompetanse  

En formell institusjon som fremmer og overvåker basiskompetanseopplæring finnes ikke i 

Tyskland. I sammenheng med de to store BMBF-finansieringsprogrammene som tidligere 

er nevnt, ble "Arbeidsrelaterte lese- og skriveferdigheter og grunnleggende utdanning for 

voksne" "Alphabund" utviklet14.  

Alphabund fungerer som en informasjonsplattform og gir informasjon om prosjekter, 

læreplaner, læringsmateriell og andre verktøy. Men fremtiden til denne plattformen er 

fortsatt usikker. 

Det tyske voksenopplæringsforbundet (DVV15) er en annen viktig nasjonal interessent og 

formidler innen basiskompetanseopplæring16.   

Andre aktører verdt å nevne er:  

- Alphanetz NRW17, Nordrhein-Westfalens nettverk for basiskompetanse 

 

- AoG-Netz-NRW, et nettverk av instruktører og konsulenter som deltar i SESAM18 

prosjektet (se senere) og som nå tilbyr mange tjenester til aktører innen 

arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring19 

 

- Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung (Tysk forening for 

alfabetisering og grunnopplæring)  

 

Bbb, den tyske partneren i prosjektet Styrking av basiskompetanse, er medlem i disse tre 

nettverkene/foreningene.   

 

 

 Mangel på profesjonalisering  

Siden åttitallet har mange kortere opplæringsprogrammer for basiskompetanse-

instruktører blitt utviklet.  

Men, yrkesrollen som basiskompetanseinstruktør er fremdeles undervurdert i Tyskland. 

Det store flertallet av veiledere i Tyskland er ansatte i offentlige voksenopplæringssentre, 

for det meste timelønnede freelancere og ikke fast ansatte, noes om leder til ustabilitet i 

sektoren.  

                                                           
14 http://www.alphabund.de/ 

15 DVV stands for Deutscher Volkshochschul-Verband e.V 

16 http://www.dvv-vhs.de/themenfelder/alphabetisierung/einfuehrung.html and http://www.grundbildung.de/startseite.html 

17 http://alphanetz-nrw.de/startseite/ 

18 SESAM-prosjektet – Strategier for å utvikle og bruke eksisterende rådgivningstjenester  til å fremme arbeidsrelatert 

grunnutdanning i Nordrhein-Westfalen – et bidrag til å oppmuntre ansatte i bedriftene. 

19 http://www.aog-netz-nrw.de/ 

http://www.alphabund.de/
http://www.dvv-vhs.de/themenfelder/alphabetisierung/einfuehrung.html
http://www.grundbildung.de/startseite.html
http://alphanetz-nrw.de/startseite/
http://www.aog-netz-nrw.de/
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Ikke bare fins det ikke noe selvstendig yrke som veileder i basiskompetanseopplæring 

(denne stillingen holdes hovedsakelig av lærere, pedagoger, psykologer og kvalifiserte 

sosialarbeidere, i stedet for av spesialutdannede instruktører), men det fins få mennesker 

har en reell erfaring eller kompetanse i å levere arbeidsrelatert basiskompetanse-

opplæring til arbeidstakere. 

Innenfor denne konteksten må noen positive endringer framheves. 

Under finansieringsprogrammet fra Forbundsdepartementet for utdanning og forskning 

(2007-2012) ble noen viktige tiltak utviklet: 

- - Et masterstudium i leseferdighet og grunnleggende utdanning er utviklet på det 

pedagogiske universitetet Weingarten: 4 semestre - deltid, kombinert med arbeid. 

Kompetanseområdene inkluderer: grunnleggende lese- og skriveferdigheter og 

grunnleggende utdanning, voksenopplæring, jobbrelatert og diagnostisk 

kompetanse innen leseferdighet og arbeidsrelatert basiskompetanse, veilednings- 

og rådgiverkompetanse innen prosessorientert læring og nettverkskompetanse. 

 

 

- "Pro basiskompetanse"-utdanning ved Voksenopplæringssenteret i München. 

Modulene inkluderer: grunnleggende leseferdighet og grunnleggende utdanning, 

opplæring i alfabetisering og hverdagsmatematikk, rådgivning og støtte i 

læringsprosessen, heterogene grupper og individuell motivasjon, kollega-veiledning 

og praksisbasert arbeidsrelatert basiskompetane. 

 

- En yrkesopplæring for lærere, instruktører og konsulenter, utviklet av SESAM-

prosjektet. Det dekker 6 moduler, med en tilleggsmodul som fokuserer på 

arbeidsrelatert basiskompetanse for ansatte med innvandrerbakgrunn. 

-  

Det tyske voksenopplæringsforbundet (DVV e.V.) har også utviklet en rammefagplan og 

et kursopplegg for yrkeskvalifikasjon, med arbeidsrelaterte basiskompetansemål som det 

vil bli obligatorisk å bruke hos dem20.  

                                                           
20 http://grundbildung.de/projekte/rahmencurriculum.html 
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Norge 

 

 Fremming av fri adgang til grunnleggende opplæring  

 

Når det gjelder grunnleggende opplæring, er det norske nasjonale rammeverket preget av 

to nasjonale lover som gir og fremmer fri adgang til basiskompetanse til lavt utdannede 

voksne. "Voksnes rett til formell utdanning" og "Stortingsmelding om livslang læring og 

utenforskap". 

 

 

 Et statlig program er kjernen i den nasjonale strategien for 

basiskompetanseopplæring: Programmet Basiskompetanse i arbeidslivet 

(BKA)  

 

Det norske programmet Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er et statlig program som 

har gått i mer enn 10 år. Programmet har definerte kompetansemål for opplæring i 

grunnleggende ferdigheter. 

Læringsmålene er et nasjonalt referansemål, eller læreplaner, for grunnleggende 

ferdigheter hos voksne. Målene er delt inn i 4 nivåer.  

Målet med BKA er å gi voksne muligheten til å oppnå de grunnleggende ferdighetene de 

trenger for å holde tritt med kravene og utviklingen i et moderne samfunn og arbeidsliv  

BKA-programmet omfatter nettressurser, prosjektstøtte, en database over rapporter og 

tilsynsaktiviteter, og god uformell kontakt med prosjektene. Den årlige søknadsfristen er i 

november. 

Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne. 

Disse målene, sammen med Profiler for basisferdigheter, er verktøy som er ment å gjøre 

det enkelt å utarbeide kurs i basiskompetanse skreddersydd til behovet på den enkelte 

arbeidsplass og til den enkelte deltaker.  

Dette programmet har både positive og negative sider: 

 

Positivt: Gjennom bruk av disse profilene kan arbeidsgivere få oversikt over ferdighetene 

som må styrkes og arbeidstakere kan få økt bevissthet om sitt behov for videre opplæring 

i lesing/skriving, regning, muntlig kommunikasjon og digital kompetanse. 

 

Negativt: Noen ganger mangler forbindelsen mellom utdanning og arbeidsliv.  

 

 VOX: nasjonalt organ for livslang læring  

 

Vox-Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er det norske organet for livslang læring 

og hører under Utdanningsdepartementet. Hensikten er å bidra til å støtte aktivt 

medborgerskap, bedre sysselsettingsevnen og øke deltakelsen i utdanning. 
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Vox fremmer adgang til og deltakelse i formell og ikke-formell voksenopplæring gjennom 

forskning, grunnleggende ferdigheter, integrering, karriereveiledning og tilskudd. 

 

 

 Formell utdanning for lærere i grunnleggende ferdigheter utarbeidet av 

Vox 

 

Vox har også laget en modell for formell utdanning for lærere som underviser i 

grunnleggende ferdigheter for voksne. Den ble utviklet i nært samarbeid med pedagogiske 

eksperter fra opplæringsseminarer, og i 2009/2010 ble modellen implementert i samarbeid 

med lærerinstitusjoner ved universiteter og høgskoler over hele Norge 
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Romania 

 Nasjonal lov som definerer rammeverket for grunnleggende opplæring hos 

lavt kvalifiserte voksne 

Retningslinjer for å fremme arbeidsrelatert basiskompetanse er kun innført ganske nylig i 

Romania. Det viktigste tiltaket på dette feltet er utdanningsloven, nr. 1/2011, kap. V 

"Livslang læring". Paragraf 333 i denne loven skisserer statens garanti og støtte, inkludert 

økonomisk støtte, til utdanning og opplæring for lavt kvalifiserte eller ukvalifiserte ansatte. 

Denne loven fastsetter at finansiering av voksenopplæring skal skje gjennom privat og 

offentlig finansiering, basert på et partnerskap mellom arbeidsgivere, stipender fra ikke-

statlige organisasjoner, kontoer for livslang læring og egenandeler fra deltakerne. 

To andre lover er også verdt å nevne: Regjeringsforskrift nr 129/2000 (revidert i 2014) 

om yrkesopplæring for voksne og lov nr. 279/2005 (revidert i 2013) om lærlinger på 

arbeidsplassen. 

 

 En “læringskultur” kjemper seg fram 

Det eksisterer imidlertid et gap mellom virkeligheten og loven. Selv om arbeidsgivere kan 

finansiere noe opplæring på arbeidsplassen, er ikke basiskompetanseopplæring anerkjent 

på nasjonalt nivå som et prioritert tiltak for ufaglærte arbeidere. Det er vanlig at 

arbeidsgivere klager over at de ansatte har vanskeligheter med å lese eller regne, men de 

tar sjelden initiativ til å løse disse problemene. 

Samtidig er det en generell mangel på tilbud innen basiskompetanseopplæring for voksne 

noe som hindrer utviklingen av en "læringskultur" som kunne oppmuntre arbeidsgivere til 

å bruke arbeidsplassen som en ramme for å utvikle sine medarbeideres basiskompetanse. 

  

 

 Nasjonal strategi under arbeid  

"Strategi for utdanning og yrkesopplæring i Romania for perioden 2014-2020", ble lagt 

fram for debatt i 2015, men er fortsatt ikke iverksatt. Denne strategien skal suppleres med 

noen tiltak fra den nasjonale strategien for livslang læring og strategien for å redusere 

tidlig skoleavgang, begge vedtatt i 2015. 
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 Ingen store aktører innen feltet  

Situasjonen er like dyster når man ser på hovedaktørene innen feltet arbeidsrelatert 

basiskompetanse. Det er for tiden ingen store organisasjoner som spiller en rolle i å 

fremme grunnutdanning eller i utvikling av basiskompetanse for voksne, bortsett fra 

frivillige organisasjoner eller forskningsinstitutter (som IREA, den rumenske partneren i 

SBS-prosjektet). 

 

 

 Kun én kategori voksenlærere  

 

Det fins ingen spesialisering for voksenlærere i Romania. Alle instruktører får en generell 

utdanning som voksenlærere uten å differensiere mellom de ulike sektorene eller fagene. 

Dette innebærer at språklærere og yrkeslærere alle får samme utdanning. Selv om det er 

nasjonale standarder for voksenopplæring, blir ikke emnet vektlagt. Det betyr at det ikke 

fins noen spesifikk opplæring for å undervise i basiskompetanse. 
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England 

 

 Regjeringspolitikk forpliktet til å forbedre voksnes basiskompetanse 

 

Grunnleggende lese- og skriveferdigheter på arbeidsplassen er et stort problem i England. 

Tiltakene finansieres hovedsakelig av Statens institutt for næringsliv, innovasjon og 

ferdigheter (BIS), som har til formål å bedre disse ferdighetene hos voksne, også på 

arbeidsplassen. I 2016 publiserte BIS forskning som viser hvordan bedriftene rammes av 

svake ferdigheter innen lesing, skriving og regning.  

 

Lese- og skriveopplæring opp til nivå 2 er fullfinansiert av regjeringen, både for 

arbeidstakere og arbeidsledige voksne. Videre er lese- og skriveferdigheter (Funksjonell 

ferdighet i engelsk) en obligatorisk del av rammeverket for lærlinger i arbeidsrelatert 

opplæring. Regjeringen har lovet 3 millioner lærlinger i 2020 og innfører en ny 

arbeidsgiveravgift for å finansiere dette. 

 

 

 Nasjonal tilskuddsrett 

 

 

Den 16. november 2010 offentliggjorde BIS dokumentet Strategi for kompetanse for 

bærekraftig vekst, som angir regjeringens strategi for å forbedre og bruke kompetanse til 

å oppnå bærekraftig økonomisk vekst og økt sosial mobilitet og inkludering. Dette 

dokumentet21  videreførte den nasjonale retten til fullfinansiert opplæring i lese- og 

skriveferdigheter for voksne opp til nivå 2, også på arbeidsplassen. Imidlertid har en 

innstramming i budsjettet for voksenopplæring redusert de samlede ressursene som er 

tilgjengelige for basiskompetanseopplæring, og lærlingereformen betyr at mye av 

tilskuddene til arbeidsrelatert basiskompetanse nå kanaliseres gjennom lærlingeordningen. 

 

 

 

 Tilnærming til opplæring i lese- og skriveferdigheter 

 

På arbeidsplassen leveres opplæring i lese- og skriveferdigheter i form av egne kurs eller 

som del av lærlingeprogrammer. Selv om nasjonale data ikke registrerer antallet egne 

tiltak på arbeidsplassen, antar undersøkelser fra 2016 at de fleste bedrifter ikke tilbyr 

denne opplæringen, og heller ikke anser at det er behov for det. I stedet utvikler bedriftene 

ofte en arbeidspraksis som kompenserer for svak basiskompetanse, for eksempel ved å 

utarbeide maler for skriftlige dokumenter. Den nåværende reformen for dokumentasjon av 

opplæring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter og regning (Funksjonell engelsk og 

matematikk) er i dialog med bedrifter for å gjøre denne dokumentasjonen mer relevant på 

arbeidsplassen. Eksempler på god praksis i basiskompetanseopplæring legger vekt på  

viktigheten av at leverandører og bedrifter må arbeide sammen for å oppnå en helhetlig 

organisatorisk tilnærming. Unionlearn gir ekstra støtte gjennom sine læringskonsulenter 

(se nedenfor). 

                                                           
21 s. 9 pkt 25
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 Fagforbundets Opplæringsfond 

 

Departementet for Handel, innovasjon og yrkeskunnskap gir også støtte til Unionlearn 

gjennom Fagforbundets opplæringsfond - Union Learning Fund (ULF), som støtter 

opplæring organisert av bransjeforbundene. Dette fondet gir Unionlearn mulighet til å 

organisere arbeids- og samfunnsrelatert opplæring i basisferdigheter med det mål å støtte 

sysselsetting og sysselsettingsevne. Målgruppen for dette fondet er fagorganiserte 

arbeidstakere som ønsker videreutdanning, ufaglærte ikke-organiserte arbeidstakere og 

arbeidsledige. Når de har meldt seg på, får deltakerne tilgang til ‘blended learning’ som 

kombinerer klasseromsundervisning og en skreddersydd nettbasert læringsplattform. 

Deltakerne forbereder seg til godkjente offentlige eksamener i engelsk, matematikk, IKT 

og engelsk for fremmedspråklige etter behov. 

 

Takket være fagforbundsfondet ble over 70 nye læringssentre etablert i 2014 der både 

arbeidsplasser og kommunale læringsarenaer inngår. Alle sentrene har tilgang til 

nettressurser og støtte via opplæringsrepresentanter og Unionlearn sin nettportal. I 2014, 

fikk ca. 160 000 lærende støtte fra Fagforbundsfondet. Dette finansieringstiltaket omfattet 

3 300 opplæringsrepresentanter på arbeidsplassene som støttet og rekrutterte til 

arbeidsplassopplæring.  

 

 Profesjonalisering av arbeidsstyrken 

 

I dag er faglige utviklingsmuligheter for tilbydere som ønsker å levere opplæring i 

lesing/skriving og regning på arbeidsplassen begrenset, siden støtten som ble gitt via 

programmet ‘Ferdigheter for livet’ opphørte i 2010.  Med den økende mengden av 

basiskunnskaper som skal gis via læreplassordninger, er det et presserende behov for å 

utvikle lærlingeveiledernes evne til å støtte lærlingene i å utvikle sine basiskunnskaper 

innen lesing/skriving og regning. Dette behovet er anerkjent i den løpende faglige 

utviklingen på oppdrag fra Utdannings- og opplæringsfondet, som har ansvar for 

arbeidsstyrkens utvikling innen voksenopplæring og yrkesfag i England. 
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Pedagogiske aspekter  
 

Innledning  

 

Dette kapitlet gir informasjon om vellykkete pedagogiske opplegg som er gjennomført av  

prosjektdeltakerne. Først presenteres en tabell som lister opp alle oppleggene og gir en 

oversikt over navn, finansieringskilde, målgruppe, mål med opplegget mm. 

 

  

Tabellen etterfølges av en sammenlignende analyse av oppleggene med fokus på 

målgruppene arbeidssøkere, ufaglærte arbeidere og andre.   

 

Tabell 

 

Østerrike 

 

1) Organisasjon  BEST Institut 

Prosjektbeskrivelse  “Produktionsschule Golden Goal” 

(produksjonsskole) 

Finansiert av: BEST 

Målgruppe(r): unge, vanskeligstilte med 

spesielle behov 

Mål: Oppnå grunnleggende basiskunnskap 

og sosiale ferdigheter, kunnskap om 

utdannings- og opplæringsmuligheter, 

støtte til integrering i arbeidslivet.  

Kursdeltakere (nr): 10-12 deltakere per 

klasse 

 

2) Organisasjon  BEST Institut 

Prosjektbeskrivelse  EnVogue 

Finansiert av: BEST 

Målgruppe(r): unge, vanskeligstilte 

ufaglærte kvinner mellom 16 og 25 år 

Mål: Motivere til å studere økonomiske og 

tekniske (IKT) fag, øke deltakelsen innen 

disse områdene.  

 

3) Organisasjon  BEST Institut 

Prosjektbeskrivelse  Grunnopplæring 

Finansiert av: voksenopplæringsmidler 
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Målgruppe(r): Voksne i Østerrike med 

behov for grunnutdanning, uavhengig av 

hvor de kommer fra, morsmål og tidligere 

utdanning.  

Mål: Oppnå ferdigheter i lesing/skriving 

og data i tillegg til grunnleggende 

kunnskaper i et fremmedspråk og i 

studieteknikk, som f.eks. egenlæring, 

lære å lære mm.  Kursdeltakere (nr): 

Maks. 10 deltakere per kurs 

Kursinstruktører (nr): Ideelt 1 instruktør 

for 2 til 6 deltakere, og 2 instruktører for 7 

til 10 deltakere 

 

4) Organisasjon  BEST Institut 

Prosjektbeskrivelse  Oppfriskning-Matte-Tysk -  

opplæringstiltaket til jordbrukskammeret i 

Steiermark 

Finansiert av: Netzwerk: In.Bewegung  

Målgruppe(r): lærlinger ved 

Hagebruksskolen i Großwilfersdorf 

(GROWI)   

Mål: Oppfriskning av kunnskaper i 

lesing/skriving og regning, forbedring av 

datakunnskaper. 

Kursdeltakere (nr): 19 lærlinger 

Kursinstruktører (nr): 6 instruktører 

 

5) Organisasjon  BEST Institut 

Prosjektbeskrivelse  “Mamma lærer tysk” 

Finansiert av: basert på et tysk konsept 

og gjennomført via voksenopplærings-

midler og bydelsråd 17 i Wien 

Målgruppe(r): Kvinner med 

innvandrerbakgrunn 

Mål: Opplæring i språk, sosiale 

ferdigheter og myndiggjøring - for mødre 

med innvandrerbakgrunn uten utdanning   
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Frankrike 

 

 

1) Organisasjon  INFREP TORCY 

Prosjektbeskrivelse  Grunnleggende yrkesferdigheter 

(CFP: Compétences Fondamentales 

Professionnelles) 

Finansiert av: Det europeiske sosiale 

fondet  + Fellesfondet for å sikre 

yrkesopplæring (FSE: Fonds Social 

Européen + FPSPP: Fonds Paritaire de 

Sécurisation des Parcours Professionnels) 

Målgruppe(r): ansatte i IMERYS 

(leireutvinningsbedrift) 

Mål: Styrke kunnskapene i fransk, 

matematikk og data 

Kursdeltakere: 9 

Kursinstruktører: 1 

 

 

2) Organisasjon  INFREP ANGERS 

Prosjektbeskrivelse  Opplæring for arbeidere i utplassering 

– Prosjekt drevet av PLIE Angers Loire 

Métropole  

Finansiert av: PLIE + FSE 

Målgruppe(r): 8 unge som fulgte en 

lokal opplæringsworkshop 

Mål: Bygge selvtillit ved å vektlegge 

oppnådde resultater og deres innvirkning 

på jobb og/eller i opplæring, hjelpe 

deltakerne å skaffe seg de grunnleggende 

kunnskapene som er nødvendige for å få 

orden på eget liv. 

Kursdeltakere: 8 

Kursinstruktører: 2 + 1 person fra 

underholdningsbransjen 

 

3) Organisasjon  INFREP CARPENTRAS 

Prosjektbeskrivelse  MSF-Mestre grunnleggende 

ferdigheter  

Finansiert av: OPCALIM 

Målgruppe(r): Ansatte i jordbruks- og 

næringsmiddelsektoren 

Mål: Mestre basisferdigheter, bli i stand til 

å mestre jobben og/eller vokse faglig.  
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Kursdeltakere: grupper på  6 til 10 

Kursinstruktører: 1 

 

4) Organisasjon  INFREP PERIGUEUX 

Prosjektbeskrivelse  MCCP-Mestre grunnleggende 

ferdigheter i renholdssektoren 

Finansiert av: OPCALIA PROPRETE 

Målgruppe(r): Ansatte i 

renholdssektoren 

Mål: Oppnå de nødvendige 

basisferdighetene for å kunne arbeide i 

renholdssektoren. 

Kursdeltakere: 2013/2015 : 12  

Kursinstruktører: 2  

 

5) Organisasjon  INFREP PERIGUEUX 

Prosjektbeskrivelse  MSF-Mestre grunnleggende 

ferdigheter  

Entreprise La noix gaillarde  

Gare Aubazine, 19560 Saint-Hilaire-

Peyroux 

05 55 86 03 85 

Finansiert av: OPCALIM 

Målgruppe(r): Ansatte i jordbruks- og 

næringsmiddelsektoren  

Mål: Oppnå de nødvendige 

basisferdighetene for å kunne arbeide i 

jordbruks- og næringsmiddelsektoren.  

Kursdeltakere: 2013/2014: 7 

Kursinstruktører: 1  

 

 

6) Organisasjon  INFREP CARPENTRAS 

Prosjektbeskrivelse  Oppnå grunnleggende kompetanse 

Finansiert av: CNFPT (nasjonalt senter 

for lokale/regionale offentlig ansatte) 

Målgruppe(r): Offentlig ansatte lokalt.   

Mål: Utvikle seg faglig, inkludert 

forberedelse til eksamener. 

Kursdeltakere: 9 

Kursinstruktører: 1 
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7) Organisasjon  INFREP CHERBOURG 

Prosjektbeskrivelse  PROGRAMME DE FORMATION DE BASE 

-Basiskompetanseprogram 

Finansiert av: Région Basse-Normandie 

Målgruppe(r): Ufaglærte arbeidstakere, 

arbeidssøkere 

Mål: Oppnå basiskompetanse 

Kursdeltakere: 61 

Kursinstruktører: 2 
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Tyskland 

 

1) Organisasjon  Lernende Region-Netzwerk Köln e.V. 

Prosjektbeskrivelse Prosjekt ABAG (Arbeitsplatzbezogene 

Alphabetisierung und Grundbildung) 

Finansiert av: Forbundsdepartementet 

for utdanning og forskning (BMBF) 

Målgruppe(r): ufaglærte ansatte 

Mål: 

 Utvikle opplegg for arbeidsrelatert 

basiskompetanseopplæring og 

bærekraftig gjennomføring  

 Øke bevisstheten rundt dette hos 

nøkkelpersoner i bedriftene, 

byråkrater og andre aktører i 

kontakt med målgruppen.  

 Øke antallet kvalifiserte 

instruktører 

Kursdeltakere (nr): 592 

Kursinstruktører (nr): 31 instruktører 

Links : 

http://www.alphabund.de/1415.php 

 

 

2) Organisasjon  Stiftung Berufliche Bildung, Hamburg 

Prosjektbeskrivelse  Spesialenhet for grunnopplæring og 

bedriftsøkonomi (Fachstelle 

Grundbildung und Wirtschaft)  

Finansiert av: Forbundsdepartementet 

for utdanning og forskning 

Målgruppe(r): ufaglærte ansatte i 

bedrifter i Hamburg (gartnere, hotel- og 

restaurant, renhold, logistikk, produksjon) 

Mål: å styrke grunnopplæringen I 

bedriftene og å etablere en spesialenhet 

for Hamburg 

Kursdeltakere (nr): 50 

Kursinstruktører (nr): 10 

Links: http://www.fs-grundbildung.de/ 

 

  

  

  

http://www.alphabund.de/1415.php
http://www.fs-grundbildung.de/
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3) Organisasjon  bbb Büro für berufliche Bildungs-

planung, R. Klein & Partner GbR, 

Dortmund 

Prosjektbeskrivelse  SESAM-prosjektet - Strategier for å 

utvikle og bruke eksisterende veilednings- 

og rådgivningstjenester med sikte på å 

fremme arbeidsrelatert grunnopplæring i 

Nordrhein-Westfalen - et bidrag til å 

oppmuntre de ansatte i bedriftene 

(10/01/2012 – 06/30/2015) 

Finansiert av: Forbundsdepartementet 

for utdanning og forskning 

Målgruppe(r): ufaglærte ansatte i små 

og mellomstore bedrifter 

Mål:  

• Få nøkkelpersoner i ulike bransjer 

interessert i arbeidsrelatert 

grunnopplæring 

• Lære opp instruktørene i 

grunnleggende ferdigheter i 

arbeidsrelatert basiskompetanse og 

knytte dem til eksisterende 

veilednings- og 

rådgivningstjenester 

• Utarbeidet konsepter for 

arbeidsrelatert basiskompetanse, i 

samarbeid med bedriftene, 

eksisterende veilednings- og 

rådgivningstjenester og 

instruktører i arbeidsrelatert 

grunnopplæring 

Kursdeltakere (nr): 49 ansatte, 18 

instruktører 

Kursinstruktører (nr): 13 instruktører, 

18 veiledere som multiplikatorer inn i 

bedrifter 

Links : http://www.sesam-nrw.de/ 

 

 

4) Organisasjon  bbb Büro für berufliche Bildungs-

planung, R. Klein & Partner GbR, 

Dortmund 

Prosjektbeskrivelse  Gruwe-prosjektet – arbeids- og 

yrkesrelatert grunnopplæring for 

ansatte i små og mellomstore 

bedrifter i Nordrhein-Westfalen - 

(01/09/2015– 31/12/2017) “Grundbildung 

http://www.sesam-nrw.de/
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bewegt Unternehmen” – basiskompetanse 

beveger bedrifter.  

Arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring 

finansiert av Departementet for arbeid, 

integrering og samfunn NRW 

Målgruppe(r): Små og mellomstore 

bedrifter og ufaglærte ansatte.  

Mål: Utvikle en langsiktig og bærekraftig 

måte for opplæring i arbeidsrelaterte 

grunnleggende ferdigheter 

(basiskompetanse) i NRW for SMB og 

ufaglærte ansatte i SMB-firmaer basert på 

empiriske resultater og topp moderne 

forskning og utviklingsprosjekter. 

Mål:  

 Finne gode tilnærmingsmåter og 

strategier fra ulike interessenter for 

å nå SM-bedrifter på ulike måter 

angående arbeidsrelatert 

basiskompetanseopplæring 

 Profesjonalisering av 

basiskompetanseopplæring 

gjennom: 

- Yrkesopplæringstilbud "Gjør deg 

klar for basiskompetanseopplæring" 

for instruktører, lærere, veiledere 

- Koble instruktører til de 

eksisterende tjenestene for å nå 

bedrifter - veiledningskontorer, 

ansattes representanter, 

arbeidsgivernettverk og 

arbeidsformidlingssentre 

- Støtte for AoG-Nettverk-NRW, 

som er instruktørnettverket i NRW 

for basiskompetanseopplæring: øke 

medlemstallet, synliggjøre det i 

NRW, utarbeide profesjonell 

markedsføringsplan 

 Utarbeide dokumentasjons- og 

evalueringsmaler 

 Utarbeide skreddersydde opplegg 

for basiskompetanseopplæring 

 Finne og styrke gode 

tilbudsformater for 

basiskompetanseopplæring 

 Samle resultatene fra ulike opplegg 

for basiskompetanseopplæring og 

beskriv typiske måter mulighetene 

på. 

 Finne fram til og bruke ulike 

finansieringsmodeller for 

arbeidsrelatert 
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basiskompetanseopplæring i 

bedrifter basert på et 

delingskonsept mellom arbeidsgiver 

/bedrift og offentlig finansiering 

 Beskrive ulike kriterier for 

finansieringsmodeller basert på 

indikatorer knyttet til forholdene i 

den enkelte bedrift 

 Bygge opp en leverandørstruktur 

(utdanningsinstitutter og 

freelanceleverandører) av tilbydere 

av arbeidsrelatert 

basiskompetanseopplæring. 

Kursdeltakere (nr) per i dag: 

Kurs: 7 ansatte 

Veiledning: 1 ansatt 

Veiledning: 2 ansatte  

Yrkesfaginstruktører: 

19 instruktører fra AoG Nettverk for 

videreutdanning  

12 instruktører i videreutdanning innen 

basiskompetanseopplæring 

Links: http://www.gruwe-nrw.de/ 

 

  

 

5) Organisasjon  Education institution of the German 

Trade Union Federation 

Prosjektbeskrivelse  Prosjekt “MENTO” 

Finansiert av: Forbundsdepartementet 

for utdanning og forskning (BMBF) 

Målgruppe(r): Arbeidsrådsmedlemmer, 

butikkledere og fagforeningsmedlemmer  

lokalt og regionalt og stedlige skoler.  

Mål: 

“MENTO” opplæring og implementering av 

opplæringsveiledere og mentorer, for å 

øke bevisstheten om aktører involvert i 

grunnleggende utdanning og lese- og 

skriveferdigheter på arbeidsplassen. Det 

fokuserer på å tilby støtte til fagforeninger 

og butikkorganisasjoner slik at de kan  

lære opp mentorer og 

opplæringsveiledere, samt bygge 

nettverk. Mentorene er kolleger i 

bedriftene og på kontorene.  De utgjør et 

kontaktpunkt på likemannsnivå som kan 

hjelpe ‘mentees’ (ansatte med behov for 

http://www.gruwe-nrw.de/
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grunnleggende utdanning) med å 

kartlegge deres opplæringsbehov og -

ønsker, og oppmuntre dem til å finne et  

utdanningsløp som passer dem. 

Opplæringsveilederne støtter menteene 

ved å vise dem ulike utdannings- og 

opplæringsmuligheter og skal være et 

kontaktpunkt for videre utdanning utenfor 

bedriftene og kontorene. 

Kursdeltakere (nr):  

Kursinstruktører (nr): 324 mentorer er 

kvalifisert p.t. 

Links: http://www.dgb-mento.de/ 

 

 

  

http://www.dgb-mento.de/
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Norge 

 

 

1) Organisasjon  “BAKERS” og “MESTERBAKEREN” – to 

av de største bedriftene innen 

bakeindustrien i Norge. 

Prosjektbeskrivelse  Veien til fagbrev 

Finansiert av: Norsk organ for livslang 

læring (VOX) 

Målgruppe: Ansatte med svake 

basiskunnskaper som ønsket å ta formell 

utdanning i form av fagbrev. 

Mål: Å bedre kunnskapene i 

lesing/skriving, matematikk og IKT for å 

gjøre dem i stand til å avlegge formell 

eksamen. 

Deltakere: Omtrent 300 fra de to 

bedriftene 

Opplæringsaktører: FUs eksterne 

partnere på ca 12 steder i Norge. 
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Romania 

 

1) Organisasjon  Det rumenske institutt for 

voksenopplæring 

Prosjektbeskrivelse Kommunesentre for livslang læring – 

En helhetlig tilnærming for å 

overvinne økonomiske, sosiale og 

utdanningsmessige ulikheter i 

landlige områder i Romanias vestlige 

region; gjennomføringsperiode: 

januar 2015 januar 2018 

Finansiert av: Sveitsisk-rumensk 

program 

Målgruppe(r): Målgruppen for dette 

prosjektet består av vanskeligstilte voksne 

fra fire kommuner på landsbygda. Med 

vanskeligstilte voksne mener vi 

mennesker fra følgende kategorier (men 

ikke begrenset til): ufaglærte, lavt 

utdannede, arbeidsledige, utsatte for 

fattigdom, sosialhjelpsmottakere, etniske 

minoriteter truet av utstøting.  

Kommunesenteret for LLL kan gripe inn i 

retning av å forebygge og overvinne 

vanskeligheter som skyldes mangel på 

tilgang til og/eller lav deltakelse i 

utdanning hos disse menneskene.  

Mål: 

1. Etablere fire kommunesentre for 

livslang læring i fire kommuner i 

vestregionen: Timis, Arad, Hunedoara og 

Caras-Severin. 

2. Utvikle og levere utdanningstjenester 

og –programmer som kan bidra til sosial 

og økonomisk utvikling  i kommunene.  

3. Utarbeide en 

samfunnsutviklingsstrategi som gir et 

bærekraftig senter som kan være modell 

for andre regioner og/eller 

landsbygdsområder i Romania. 

Kursdeltakere (nr): 1000 

Kursinstruktører (nr): >10 
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England 

 

 

1) Organisasjon  Learndirect 

Prosjektbeskrivelse  Functional Skills engelsk, matematikk 

og IKT som del av LifeSkills-kurs 

Finansiert av: Skills Funding Agency, Det 

europeiske sosiale fond 

Målgruppe(r): Arbeidssøkere og 

ufaglærte arbeidere 

Mål:  

 Støtte deltakerne til å oppnå 

grunnleggende ferdigheter til bruk i 

arbeid og samfunnsliv.  

Kursdeltakere (nr): 

 225.000 deltakere i 2014 

 65.000 deltakere i Functional Skills 

engelsk, matematikk og/eller IKT 

(basiskompetanseopplæring) 

Kursinstruktører (nr): 

 4.000 bedrifter i hele landet 

 400 tilknyttede tredjepartssentre 

Links:  www.learndirect.com 

 

 

2) Organisasjon  Unionlearn 

Beskrivelse av opplegg  Union Learning Fund 

Finansiert av: Departementet for 

næringsliv, innovasjon og yrkesfag 

gjennom Unionlearn, som gir tilskudd til 

arbeidsgivere/opplæringstilbyderes som 

søker støtte. 

Målgruppe(r): Fagorganiserte som 

ønsker videreutdanning, ufaglærte 

uorganiserte arbeidere og arbeidsledige 

Mål:  

 Støtte opplæring på arbeidsplassen 

 Kurse fagforeningsrepresentanter 

og –ansatte gjennom TUC 

Education 

 Utvikle og arbeide for politiske 

strategier innen yrkesferdigheter, 

opplæring og utdanning.  

http://www.learndirect.com/


      
 

32 
 

Kursdeltakere (nr): 

 160.000 deltakere i 2014 

 6.500 deltakere i Functional Skills 

engelsk, matematikk og/eller IKT 

(basiskompetanseopplæring) 

Kursinstruktører (nr): 

 30 fagforeninger i hele landet 

 3.300 opplæringsansvarlige på 

arbeidsplassene for å støtte og 

arbeide for opplæring på 

arbeidsplassen 

Links: www.unionlearn.org.uk 

 

3) Organisasjon  British Army 

Prosjektbeskrivelse  Kurs i lesing, skriving og regning i 

Forsvaret  

Finansiert av: Forsvarsdepartementet 

(MOD) & Departementet for næringsliv, 

innovasjon og yrkesfag 

Målgruppe(r): Soldater (plikttjeneste-

befal) 

Mål: Styrke kompetansen i lesing, 

skriving og regning hos soldater med 

kunnskaper innen basiskompetanse under 

nasjonalt nivå 2, så tidlig som mulig i 

deres karriere. 

Kursdeltakere (nr): inntil 18.000 

deltakere i året i engelsk eller matematikk  

Kursinstruktører (nr): 9 eksterne 

opplæringsorganisasjoner (finansiert av 

regjeringen) pluss 40 interne, MOD-

finansierte 

basiskompetanseutviklingsledere (BSDMs) 

Links: 

http://www.learningandwork.org.uk/sites/

niace_en/files/resources/Armed%20Force

s%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20

Study.pdf 

 

  

4) Organisasjon  Learning and Work institute (i 

samarbeid med 20 partner 

organisasjoner) 

Beskrivelse av opplegg  Citizen’s Curriculum 

Finansiert av: Departementet for 

næringsliv, innovasjon og yrkesfag, Organ 

for yrkesopplæringstilskudd 

http://www.unionlearn.org.uk/
http://www.learningandwork.org.uk/sites/niace_en/files/resources/Armed%20Forces%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20Study.pdf
http://www.learningandwork.org.uk/sites/niace_en/files/resources/Armed%20Forces%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20Study.pdf
http://www.learningandwork.org.uk/sites/niace_en/files/resources/Armed%20Forces%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20Study.pdf
http://www.learningandwork.org.uk/sites/niace_en/files/resources/Armed%20Forces%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20Study.pdf
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Målgruppe(r): Arbeidsledige voksne, 

vanskeligstilte voksne (f.eks. hjemløse 

voksne, innvandrere, aleneforeldre) 

Mål: Å gi ekstra nytteverdi til 

basiskompetansetilbudet ved å  koble 

sammen engelsk, matematikk og 

språkkunnskaper med annen kompetanse; 

forbedre holdningen til læring; forbedre 

ferdigheter og holdninger som øker 

sysselsettingsevnen og gir større 

samfunnsengasjement.  

Kursdeltakere (nr): over 250 deltakere 

Links: 

www.learningandwork.org.uk/citizens-

curriculum 

 

  

 

 

  

http://www.learningandwork.org.uk/citizens-curriculum
http://www.learningandwork.org.uk/citizens-curriculum
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En sammenlignende analyse 

 

Arbeidssøkere 

 

1) Likheter  

2) Forskjeller 

3) Nyskapende tilnærming 

 

1) Likheter 

 

Fokus på målgrupper 

 

Et positivt aspekt er fokuset på målgrupper. Blant arbeidssøkere ble spesifikke opplegg 

skreddersydd for spesielle grupper, som for eksempel unge (16 til 25 år gamle) eller 

kvinner. I England ble for eksempel ett av de presenterte oppleggene laget for 

fagorganiserte (arbeidstakere eller mennesker på jakt etter jobb). 

 

-Unge arbeidssøkere 

 

Hovedmålet til programmene er å gjøre unge i stand til å utvikle ikke bare grunnleggende 

ferdigheter, men også sine sosiale ferdigheter, slik at de kan gis mulighet til å delta i alle 

sider av samfunnslivet. I tillegg gir vellykkete programmer informasjon og veiledning om 

videre opplæring og muligheter (“Produktionsschule Golden Goal” -produksjonsskole i 

Østerrike). 

 

-Myndiggjøring av kvinner 

 

Noen programmer sikter mot myndiggjøring av kvinner ved å gi dem tilgang til spesifikk 

kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Eksempelvis ble prosjektet “EnVogue” i Østerrike 

utarbeidet for å motivere unge kvinner til å lære om bedriftsøkonomiske og teknologiske 

emner, for å vise karrieremulighetene innen disse fagene. “Mamma lærer tysk”-prosjektet 

gir kvinner med innvandrer bakgrunn og behov for språkopplæring mulighet til å oppnå 

grunnleggende ferdigheter i språket.  

 

Støtte overgangen til arbeid  

 

Et annet positivt aspekt er sammenhengen mellom basiskompetanseopplæring og mulighet 

for å få jobb. Som tidligere nevnt tilbyr “Produktionsschule Golden Goal” –

produksjonsskolen i Østerrike- opplæring i grunnleggende ferdigheter og er en støtte til 

innlemming i arbeidsmarkedet.   

 

I England kan arbeidsledige voksne ble henvist av Jobcentre Plus til kurs i grunnleggende 

lesing/skriving, regning og data, der de kan ta Functional Skills-eksamener. Det er 

forventet at når deltakerne tar disse eksamenene vil de være bedre i stand til enten å ta 

videre utdanning (yrkesrettet eller arbeidskvalifiserende) eller få jobb ved å bli mer 

attraktive for arbeidsmarkedet. 
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2) Forskjeller 

 

Allmenne offentlige programmer 

 

Noen programmer er laget for alle innbyggere uavhengig av opprinnelse, morsmål og 

tidligere kvalifikasjoner. For eksempel, "Grunnutdanning"; "BHW NÖ" (Grunnutdanning i 

Nedre Østerrike) og In.Motion-programmene i Østerrike, eller "Grunnopplærings-

programmet" i Frankrike. Disse programmene er laget for arbeidssøkere og fokuserer på 

opplæring i grunnleggende ferdigheter og studieteknikk. 

 

3) Nyskapende tilnærming 

Eksperimenter i landlige områder 

Som nevnt ovenfor er en av de positive og effektive tilnærmingsmåtene fra alle 

programmene utformet for arbeidssøkere, fokuset på bestemte grupper. Det er 

nyskapende å ta hensyn til sosial utstøting. I Romania, der det ikke finnes noen nasjonale 

programmer, ble et landsbygdsområde identifisert til å ha stort behov for kommunesentre 

for livslang læring. Prosjektet tar sikte på å opprette fire sentre som skal gi 

opplæringstjenester for å bidra til den sosiale og økonomiske utviklingen i regionen. 

"Med vanskeligstilte voksne mener vi mennesker fra følgende kategorier, men ikke 

begrenset til: ufaglærte, lavt utdannede, arbeidsledige, de utsatt for fattigdom, 

sosialhjelpsmottakere, etniske minoriteter med risiko for utstøting". 
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Ufaglærte arbeidstakere 

 

1) Likheter  

2) Forskjeller 

 

 

1) Likheter 

 

Utvikle konsepter for arbeidsrelatert basiskompetanse og høyne bevisstheten 

hos nøkkelpersoner  

 

Tyskland er dypt involvert i utviklingen av arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring, 

spesielt gjennom forskning. Noen av prosjektene som presenteres er satt i gang for å 

utvikle konsepter for arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring. 

  

SESAM-prosjektet i Tyskland tar sikte på å utvikle og fremme konsepter for 

basiskompetanseopplæring for ansatte i Nordrhein-Westfalen i samarbeid med bedrifter, 

og profesjonalisering av instruktører. 

 

ABAG-prosjektet tar sikte på å oppnå en bærekraftig implementering av programmene 

 

GRUWE-prosjektet tar sikte på å utvikle en varig og bærekraftig arbeidsrelatert basis-

kompetanseopplæring  

  

Spesialenheten for grunnopplæring og bedriftsøkonomi tar sikte på å etablere en 

spesialiseringsenhet for byen Hamburg, det vil si å skaffe tilbydere i Hamburg som ønsker 

å gi grunnopplæring,  gjennom systematiske og profesjonelle markedsførings-aktiviteter 

mot aktuelle tilbydere . 

 

Opplæringstilbud skreddersydd til bedriftenes behov 

 

Med tanke på ufaglærte arbeidere er en viktig likhet behovet for å skreddersy tilbudet til 

bedriftens behov. For å være effektive må opplæringsprogrammene samsvare med de 

ansattes fagområde. I Tyskland, Norge og Frankrike etableres enkelte programmer i 

henhold til sektor. Bl.a. hagebruk, hotell- og restaurant, renhold, logistikk, produksjon, 

bakeri, leireutvinning og jordbruk og mat. Utgangspunktet er utfordringene som bedriften 

står overfor som helhet, for eksempel overgangen fra manuell arbeidskraft til mer moderne 

praksis. (SESAM-prosjektet i Tyskland og Veien til fagbrev i Norge).   

 

 

Opplæring utarbeidet for yrkesrettet utvikling 

 

I Frankrike og England fokuserer to prosjekter på ansatte i offentlig sektor: 

 

- Det britiske forsvaret "Army Literacy and Numeracy Provision". 

-"Basiskompetanse hos Infrep i Carpentras". (Lokale/regionale offentlige tjenester). 
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I begge prosjektene har basiskompetanseopplæringen som mål å oppnå kvalifisering til en 

stilling eller faglig utvikling, for eksempel gjennom forberedelse til eksamen. 

 

2) Nyskapende tilnærming 

Rammeverk for opplæring utarbeidet av finansieringsorganene 

Et referanse-, kartleggings- og evalueringsverktøy utarbeidet av de godkjente felles 

innsamlingsorganene. 

OPCALIM (organet for bedrifter innen jordbruk og matproduksjon) og OPCALIA (organet 

for renholdssektoren) lagde en intern sertifisering via en digital læringsplattform til bruk i 

MSF-opplæringsprogrammet. Det lar de ansatte lære på egenhånd. Og de pedagogiske 

teamene kan dele pedagogisk materiale via plattformen. 

Plattformen er den samme for alle MSF-instruktører i Frankrike. All evaluering er tverrfaglig 

og basert på en arbeidssituasjon (Fokus på daglige arbeidsrelaterte ferdigheter → 

instruktøren må lære om hver deltakers jobb og bedriftskulturen der vedkommende 

jobber.) 
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Andre 

 

Med kategorien “andre” menes mennesker som verken er arbeidstakere eller 

arbeidssøkere. For eksempel lærlingene i Østerrike og de fagorganiserte i 

England. 

 

1) Likheter 

2) Nyskapende tilnærming 

 

 

1) Likheter 

 

Muligheten til å oppnå formell kompetanse gjennom basiskompetanseopplæring  

 

Prosjektene fra Østerrike og Norge gir deltakerne mulighet til å oppnå formell kompetanse; 

i Østerrike gir for eksempel "FreshUp- Matte- og Tyskopplæring" - opplæringstilbudet til 

jordbrukskammeret i Styria - lærlinger mulighet til å oppnå formell kompetanse gjennom 

forbedring av grunnleggende ferdigheter.  

 

I Norge kunne arbeidstakere fra to store bedrifter innen bakeindustrien få fagbrev etter 

endt opplæring. (“Veien til fagbrev”). 

 

 

2) Nyskapende tilnærming 

 

Det som er nytt i England, er EUs læringsfondsprogram, finansiert av Institutt for 

næringsliv, innovasjon og yrkesferdigheter. 

 

Ved å arbeide via fagforeningene har Unionlearn en unik tilgang til arbeidskraften i 

Storbritannia. Fra dette utgangspunktet oppmuntrer Unionlearn arbeiderne til å bruke 

videreutdanning og utvikling av nye ferdigheter som en måte å fremme karrieren sin  på. 

De bruker ‘blandet læring’, noe som gir deltakerne fleksibilitet og gjør dem i stand til å 

tilpasse opplæringen til arbeidet. Opplæringen foregår på arbeidsplassen og støttes av 

digitale ressurser og praksis. En-til-en-støtte, gitt gjennom opplæringsveiledere både på 

arbeidsplassen og på nettet hjelper og støtter deltakerne gjennom hele opplæringsløpet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


