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Introduksjon: 

 

Den opprinnelige tilnærmingen til IO3 (Intellectual Output 3)  var en utprøvingsfase / 

nasjonalt pilotprosjekt med fokus på en eller to av suksessindikatorene innenfor 

rammen av et lite overføringsprosjekt. Imidlertid har IO3 endret seg i forhold til det som 

ble skrevet i søknaden, på grunn av en betydelig budsjettreduksjon fra fransk NA. 

Revidert IO3 fokuserte på små realistiske tiltak som skulle gjennomføres i hvert land, 

basert på en av indikatorene fra IO1. Den aktive fasen av IO3 startet på det fjerde 

prosjektmøtet i Timisora, Romania. Partene diskuterte mulige tiltak og et 

vurderingsverktøy for å velge ut de indikatorene, tiltakene og metodene de ville 

gjennomføre. Hver partner valgte en eller to indikatorer som ikke var godt utviklet i  

eget land, og forsøkte å finne noen deltakere og interessenter for et lite 

overføringsprosjekt. Den opprinnelige tidsplanen for levering av nasjonale rapporter 

for IO3 ble endret fra slutten av mars til slutten av februar. Dette skyldes det faktum at 

det må forventes noen korreksjoner, og at IO3-rapporten burde være ferdig før neste 

delrapport skulle leveres.  

Denne IO3-rapporten viser de forskjellige tiltakene partnerne valgte og en 

sammenlignende analyse. For detaljerte nasjonale rapporter, se vedlegg. 
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Oppsummering av nasjonale rapporter: Valg av indikatorer, tiltak og 

metoder: 

 

På møtet i Romania i januar 2016 gjorde partnerne et forhåndsutvalg ved hjelp av  et 

vurderingsverktøy1 for å finne ut hvilke typer tiltak de skulle organisere. Partnerne 

brukte suksessindikatorene som ble utviklet i IO1-rapporten for å bestemme hvilke 

tiltak som skulle gjennomføres i deres hjemland. I tillegg kunne partnerne spesifisere 

sine tiltak ved å velge forskjellige metoder ut fra "metodelisten" i IO1-dokumentet. 

Figur 1: Diagram over suksessindikatorer 

 

  

                                                           
1Se vurderingsverktøyet i vedlegget. Siden vurderingsverktøyene ble fylt ut ett år før tiltakene ble 

gjennomført vil ikke de nasjonale rapportene være helt i samsvar med det som faktisk ble utført av 

partnerne. 
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1. Østerrike: 
 

Indikatorer  Profesjonalisering av instruktører 

 Fleksibel programstruktur - fokus på målgrupper 
 

Utfordringer  Vi velger disse indikatorene med særlig vekt på arbeidsrelatert basis-
kompetanseopplæring for arbeidsløse innbyggere med utenlandsk 
statsborgerskap eller innvandrer-/flyktningbakgrunn, noe som - for mange 
tilbydere - er en meget aktuell utfordring i Østerrikes arbeidsmarkedsrelaterte 
basiskompetanseopplæring. BEST vil kunne kvalitetssikre oppleggene og 
involvere relevante interessentnettverk for å oppmuntre til økning i og 
bærekraftig gjennomføring av basiskompetanseopplæring i Wien/Østerrike.   
 

Tiltak  Workshop 

 Nettverksbygging 

Tiltaks-
beskrivelse 

 
I de eksisterende nettverkene for opplæring i  grunnleggende ferdigheter innen 
Wiens arbeidsmarkedsprogram og tiltakene "AMS Jobwerkstatt" og 
"Kompetenzcheckberufliche Integration", som er rettet mot arbeidsledige 
deltakere/lærende med innvandrings- eller flyktningbakgrunn, og som utføres på 
vegne av Østerrikes sysselsettingstjeneste (AMS), har vi til hensikt å introdusere, 
kvalitetssikre og gjennomføre de viktigste metodene og komponentene i 
"Citizens’ Curriculum for arbeidsløse innbyggere med utenlandsk 
statsborgerskap eller innvandrerbakgrunn", et program våre britiske partnere 
presentert og ga oss opplæring i under vår C1-aktivitet (opplæringsuke) i 
Romania (januar 2016), og som vi kan lære av og dra nytte av på en svært 
praktisk og nyttig måte. Mer konkret ønsker vi å styrke eksisterende tilbudene 
gjennom følgende workshoper:  
Grunnleggende ferdigheter - Der Österreichische und Wiener Arbeitsmarkt 
(Østerrikes og Wiens arbeidsmarked)  
Grunnleggende ferdigheter - Trends am Arbeitsmarkt (trender iarbeidsmarkedet) 
Grunnleggende ferdigheter – Landeskunde (samfunnskunnskap) 
Grunnleggende ferdigheter – Arbeitsrecht (arbeidsrett) 
Grunnleggende ferdigheter – Lerntechniken (læringsteknikker) 
Grunnleggende ferdigheter - EDV (IKT)  
Grunnleggende ferdigheter - KaufmännischesRechnen (regnskap) 
Grunnleggende ferdigheter - Deutsch (Kommunikation) (tysk muntlig) 
Grunnleggende ferdigheter - Deutsche Rechtschreibung (tysk rettskriving) 
Grunnleggende ferdigheter - English Conversation 
Grunnleggende ferdigheter - Netzwerkeaufbauen und pflegen (bygge og opprett-
holde nettverk) 
 

Metoder  samarbeidslæring; 

 innovasjon ved å kombinere basiskompetanse- og 
yrkeskompetanseopplæring; 

 eksperimentere med ulike formater for basiskompetanseopplæring; 

 undervisning og rådgivning som opplæringsstrategi; 

 ta hensyn til utviklingen i arbeidslivet; 

 individuell støtte og tilbakemelding før, under og etter opplæringen; 

 individuelt tilpassede treningsøkter som tilfredsstiller deltakernes behov; 

 intensivkurs som tar hensyn til deltakernes behov og bakgrunn; 

 ressurs- og tilbakemeldingsorientert læring 

Hvilke mål  er 
realistiske å 
oppnå?  

Innen de eksisterende nettverkene for tilbydere av basiskompetanseopplæring i 
Wiens arbeidsmarkedsprogram og tiltak "AMS Jobwerkstatt" og 
"Kompetenzcheckberufliche Integration", som er rettet mot arbeidsledige 
brukere/deltakere med innvandrings- eller flyktningbakgrunn, og som utføres på 
vegne av den østerrikske arbeidsformidlingstjenesten (AMS), ønsker vi å 
introdusere, kvalitetssikre og implementere hovedmetoder og komponenter i 
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"Citizens’ Curriculum for arbeidsledige innbyggere med utenlandsk 
statsborgerskap eller innvandringsbakgrunn" som ble presentert av våre britiske 
partnere og som vi trente på under vår C1-aktivitet (treningsuke) i Romania 
(januar 2016), noe som vi kan lære og dra nytte av på en svært praktisk og 
anvendbar måte. Konkret ønsker vi å  utfylle  tilbudene med spesifikke 
workshoper. 
Vi ønsker å engasjere instruktører og tiltaksledere  innen basiskompetanse-
opplæring, samt deres overordnede ved å introdusere og kvalitetssikre disse 
nye elementene i workshoper, for bedre å nå nye målgrupper 
(innvandrere/flyktninger). Videre ønsker vi å engasjere våre eksisterende 
nettverk av Jobwerkstatt- og Kompetenzcheck-leverandører, samt tiltaksledere 
og finansieringsansvarlige (AMS / Østerriksk arbeidsformidlingstjeneste, 
Sosialdepartementet og ÖIF / Østerriksk Integrasjonsfond) for å fremme 
videreutvikling og bærekraftig gjennomføring  
 
Mål: 
- nå og videreutvikle instruktører innen basiskompetanseopplæring og -tiltak 
- bedre nå fram til bestemte målgrupper (innvandrere/flyktninger) i det 
nåværende østerrikske basiskompetanseprogrammet 
- engasjere og involvere større nettverk av leverandører/interessenter/ 
beslutningstakere/finansieringsansvarlige 
 
Resultatoppnåelse: 
- forbedre raten for praksisplasser/ansettelser/integrering på arbeidsmarkedet 
- forbedre evalueringsresultater/tilfredshet blant instruktører, tilbydere og – ikke 
minst deltakere i basiskompetanseopplæring  

 

Dokumentasjon  Dokumentasjon av workshoper, instruktørmøter, nettverks- og interessentmøter; 
Resultater av evaluering og arbeidsmarkedsintegrering 
 

 

2. Frankrike 
 

Indikatorer  Produktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og 
opplæringsleverandører  

 Spesifikke metodiske og didaktiske tilnærmingdmåter 
 

Utfordringer Produktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og opplæringsleverandører: 
 
Vi valgte denne indikatoren fordi vi ønsker å bedre overgangen for våre 
deltakere fra opplærings-/rådgivningsperioden til arbeid. For å gjøre det, må vi 
møte bedriftene, snakke med dem og involvere dem i våre aktiviteter. Vi må 
minne bedriftene om deres samfunnsansvar; få dem til å forstå at ved å 
samarbeide med oss vil de kunne delta aktivt i sine fremtidige medarbeideres 
opplæring og få mulighet til å ansette motiverte mennesker, klare forl å komme 
seg tilbake i jobb. 
Gjennom dette tiltaket ønsker vi å stille spørsmål til bedriftene om hvilke  
grunnleggende ferdigheter som kreves på arbeidsplassen og involvere dem i 
utformingen og formaliseringen av våre deltakeres  "kompetanseperm". 
 
 
Spesifikke metodiske og didaktiske tilnærmingsmåter 
 
Vi ønsker også å prøve ut en annen måte å jobbe med våre deltakere. Gjennom 
prosjektet vil disse personene  bli aktivt involvert i utarbeidelsen av sin egen 
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"kompetanseperm". De får veiledning i å: 
- Lære å vurdere og få mest mulig ut av sin eksisterende kompetanse 
- Forstå bedriftens behov når det gjelder basiskompetanse på arbeidsplassen 
- Ta utgangspunkt i et formelt dokument foreslått av INFREPs instruktører/ 
veiledere og gjøre det personlig og mer kommunikativt. 
- "Avdramatisere" jobbsøkingen, føle seg komfortable i kommunikasjon med 
potensielle arbeidsgivere 
- Kunne sette pris på egen framgang og uttrykke den på en formell måte 
 

Tiltak  Workshop 

 Seminarer 

 Nettverksbygging  

Tiltaks- 
beskrivelse 

Pilottiltaket vil bli gjennomført i i tre INFREP-avdelinger på tre forskjellige 
geografiske lokaliteter (Aubenas, Cherbourg og Rouen). Disse tre oppleggene 
vil være veldig lik hverandre og sterkt forbundet. Pedagogisk materiell, 
læringsverktøy, evalueringsformer (...) vil være de samme. Likevel vil hver 
INFREP-avdeling kunne tilpasse opplegget og introdusere noen egne 
elementer i forhold til valgt kompetanseområde. 
 
De tre pilotoppleggene vil bli gjennomført innenfor rammen av tre eksisterende 
rådgivnings-/opplæringsprogrammer, finansiert av franske regionale og lokale 
myndigheter: 
- Rouen: ASTRE (Jobbsøkteknikker og -tilnærminger, i gruppe og individuelt) - 
finansiert av PLIE (Lokal plan for arbeidsintegrering) 
- Cherbourg: Prioritaires à l'emploi 2016 - finansiert av PLIE og FSE 
- Aubenas: Programmer Compétences Premières - finansiert av Rhône-Alpes-
regionen 
 
Tiltaket vil fokusere på å utarbeide av en kompetanseperm for arbeidssøkere 
som får opplæring hos INFREP-avdelinger innen de tre enhetene nevnt 
ovenfor. 
Opplegget vil inneholde ulike trinn: 
 
• Ved hjelp av INFREPs instruktører og veiledere vil deltakerne reflektere over,  
kartlegge og beskrive sine ferdigheter; 
• Ved hjelp av INFREPs instruktører og veiledere vil deltakerne sette seg i 
arbeidsgivers sted: hva trenger arbeidsgivere fra dem? Hva er de ute etter? 
• Gjennom et spørreskjema og/eller fokusgrupper og/eller i direkte møter, vil  
INFREPs instruktører/veiledere undersøke deres behov og forventninger når 
det gjelder de ansattes grunnleggende ferdigheter; Dette vil også gi mulighet til 
å informere mer generelt om pilotprosjektet og om SBS-prosjektet. 
Instruktører/veiledere vil deretter diskutere resultatene fra dette med deltakerne.  
  

• Utarbeidelse av kompetanseperm: Ved å bruke en lik mal (som skal 
utarbeides), hjelper INFREPs instruktører/veiledere deltakerne å lage 
sin  egen kompetanseperm. Dette dokumentet vil være basert på 
CLEA-rammeverket, et yrkessertifikat som nylig ble opprettet i 
Frankrike av "Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l'Emploi 
et la Formation" for å vurdere og forbedre arbeidssøkeres og ansattes 
grunnleggende ferdigheter 
 
• INFREPs instruktører/veiledere vil hjelpe deltakerne til å få mest mulig 
ut av dette dokumentet i ulike anledninger: på jobbintervjuer, i 
bedriftsbesøk, i søknader på  praksisplasser eller stillinger ... 
 
• Hvis oppfølging er planlagt under deltakernes praksisperiode/ 
prøvetid, vil INFREP-instruktører/veiledere igjen møte deltakerne, 
evaluere erfaringen og be dem oppdatere sin kompetanseperm. 
 

Metoder  ‘lær deg å lære’-tiltak; 
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 samarbeidslæring; 

 integrere basiskompetanseprogrammer på arbeidsplassen; 

 undervisning og veiledning som opplæringsstrategi; 

 integrere opplæring i arbeidsoppgaver på arbeidsplassen; 

 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; 

 opplæring på arbeidsplassen der man bruker reelle arbeidssituasjoner; 

 innlemme personlig og sosial utvikling (PSU) innen læring; 

 dokumentere, følge opp og rapportere basiskompetanseinnlæring; 

 ressurs- og tilbakemeldingsorientert læring.  

Hvilke mål er 
realistiske?  

Målgruppe :  
Arbeidssøkere 
 
Resultater :  
Siden tiltaket fokuserer spesielt på deltakernes selvtillit, bevissthet om egne 
ferdigheter og mangler, evne til å tilpasse seg arbeidsmarkedet og å evaluere 
egen fremgang, vil vi måle prosjektets resultater direkte gjennom deltakerne. 
 
I begynnelsen av tiltaket vil INFREPs instruktører /veiledere bruke tid på å 
presentere opplegget for deltakerne. Når de er sikre på at deltakerne har 
forstått målet og programmet for tiltaket, gir de deltakerne et spørreskjema for å 
samle inn data om: 
- Deres nåværende jobbsituasjon 
- Deres bekymringer 
- Deres forventninger 
- Deres inntrykk av tiltaket 
- ... 
Et nytt spørreskjema sendes til deltakerne i etterkant av tiltaket for å måle 
prosjektresultatene. 
 

Dokumentasjon  En tilbakemelding på tiltaket vil bli gitt av hver INFREP-avdeling i form av en 
kort rapport. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene vil en samlerapport bli 
utarbeidet av INFREP på tiltaket under ett.  Alt relevant materiell som brukes 
under tiltaket vil bli lagt ved.  
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3. Tyskland: 
 

Indikatorer  Nasjonal lovregulering 

 Finansieringsordninger 

 Vellykket samarbeid mellom alle organisasjoner involvert i 
arbeidsrelatert opplæring. 
 

Utfordringer  Vi fulgte det overordnede målet for IO3: "Hver partner i prosjektet vil velge en 
eller to indikatorer som ikke er godt utviklet i sitt eget land, og prøve å finne noen 
aktører og interessenter for små utprøvingsprosjekter ved hjelp av erfaringene 
fra partnerne i land som har viste god praksis innen dette feltet" Vår forståelse av 
et "lite utprøvingsprosjekt“ er å sette i gang noen tiltak innen de 
suksessindikatorene der vi fant betydelige mangler og utfordringer. Derfor starter 
vi fire forskjellige tiltak for å få nye referanser - med usikre resultater.  

Tiltak  Workshop 

 Nettverksbygging  
 

Tiltaks- 
beskrivelse 

1. Workshop i samarbeid med Departementet for utdanning og 

videreutdanning i Nordrhein-Westfalen, noen lokale voksenopplærings-

sentre og andre medlemmer av Alphanetz NRW (http://alphanetz-

nrw.de/startseite/), Nordrhein-Westfalens nettverk innenfor 

basiskompetanse. Tematisk fokus: Finansieringsorndinger for 

basiskompetanseopplæring i europeiske land - hva kan vi lære fra andre 

land? 

2. Møte med representanter for opplæringskontoret for Nordrhein-

Westfalens byggeindustri. Denne sektoren er en av de bransjer som har 

en fast finansieringsordning for å støtte yrkesopplæringen i alle bedrifter 

i sektoren (http://www.soka-bau.de/soka-bau_2011/desktop/de/ 

Arbeitgeber/Berufsausbildung/). Vi ønsker å diskutere hvordan 

finansieringsordningen kan åpnes også for videreutdanningstiltak innen 

basiskompetanseopplæring. 

3. Møte med representanter fra den regionale avdelingen av det regionale 

arbeidsdirektoratet om et nytt lovgivningsinitiativ for å støtte 

basiskompetanseopplæring for arbeidsledige som del av ordinære 

støtteordninger. Vi vil foreslå et pilotprosjekt i samarbeid med tre til fem  

lokale arbeidsformidlingssentre 

4. Workshop med representanter fra det tyske forbundsdepartementet for 

utdanning og forskning og det nye styret i den nasjonale 

koordineringsenheten for «Det tyske alfabetiseringstiåret». Vi vil 

presentere vår europeiske ekspertise, spesielt fra SBS-prosjektet og fra 

EBSN Special Interest Group "Basiskompetanse på arbeidsplassen", 

som bbb er ansvarlig for.  

Metode Politisk påvirkning på strukturer og politikk som gjelder basiskompetanse-
opplæring. 

Hvilke mål er 
realistiske?  

1. Workshop kan gjennomføres – ca 25 deltakere 
2. Møte kan gjennomføres. Neste skritt kan avtales. 
3. Møte kan gjennomføres. Muligheten for gjennomføring av 
           pilotprosjekter vil bli vurdert.  
4. Workshop kan gjennomføres – ca 10 deltakere er maksimum. 

Dokumentasjon  Rapport 
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4. Norge: 
 

Indikatorer  Nasjonal strategi 

 Nasjonal og regional politikkutforming og nettverksbygging 
 

Utfordringer  FU skal organisere en nasjonal konferanse der målgruppene er: 
1. Politikere/minister 
2. VOX og muligens SIA (nasjonale institusjoner)  
3. Mennesker som arbeider med basiskompetanse i Norge 
4. Alle i FU som arbeider innen dette feltet 
 

Tiltak  Workshop 

 Konferanse 

 Seminar 

 Nettverksbygging  
 

Tiltaks-
beskrivelse 

Vi planlegger en nasjonal konferanse for basiskompetanseopplæring. I tillegg til 
. tradisjonelle foredrag første dag vil deltakerne kunne utarbeide egen prosjekter 
innen basiskompetanseopplæring dag to. Den andre dagen vil bli organisert som 
forskjellige workshoper. Konferansen har også som mål å gi deltakerne anledning 
til å utveksle erfaringer og utvide sitt nettverk  
 

Metode  

 ‘lær deg å lære’-tiltak; 

 blandet læring (blended learning); 

 innovasjon ved å legge basiskompetanseopplæring inn i yrkesopplæring; 

 integrere basiskompetanseprogrammer på arbeidsplassen; 

 undervisning og veiledning som opplæringsstrategi; 

 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 som støtter utvikling av bærekraftig kompetanse; 

 hensiktsmessig støtte til deltakere med spesifikke læringsvansker; 

 dokumentere, følge opp og rapportere basiskompetanseinnlæring; 

 ressurs- og tilbakemeldingsorientert læring.  
 

Hvilke mål er 
realistiske å 
oppnå? 

Forbedring innen følgende områder: fagbrev; samfunnsoppdrag  (få 
innvandrere ut av isolasjon); yrkesopplæring i fengsel, bedrifter som jobber med 
basiskompetanseopplæring, strategisk samarbeid, VGX 
 

Dokumentasjon   

 Statusrapport (organiseringsprosess)  

 Sluttrapport 
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5. Romania: 
 

Indikatorer  Nasjonal strategi 

 Produktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og opplæringsleverandører 
 

Utfordringer Vi valgte disse indikatorene fordi en grunnleggende utfordring i Romania er  
mangelen på en nasjonal strategi som kan være nyttig for å gi mål for nasjonale 
opplæringstiltak. Vi ønsker at resultatet av tiltaket skal bli et offentlig politisk 
forslag rundt dette temaet, som utgangspunkt for en bedre lovgivning. 
Vi ønsker også å styrke forbindelsen mellom arbeidsgivere og opplæringsaktører, 
og IREA kan gjennom sin erfaring og kompetanse bidra til det. 
 

Tiltak  Workshop 

Tiltaks-
beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilottiltaket vil bli gjennomført ved å organisere to workshoper for de to valgte 
indikatorene i partnerskap med West University of Timişoara og Youth 
Foundation. 
Vi ønsker at deltakerne i disse workshopene skal inkludere interessenter, 
leverandører og utøvere, representanter for bedrifter, instruktører, 
beslutningstakere, slik at vi sammen kan gjøre endringer innen dette området. 
Bakgrunn er presentasjonen av politisk strategi og praksis i andre EU-land 
framlagt i SBS-prosjektets rapporter IO1 og IO2. Pilottiltaket vil fokusere på å 
utarbeide et strategiforslag og belyse behovene til ansatte og arbeidsgivere, 
som opplæringsleverandørene må ta hensyn til.  

Metoder  ‘lær deg å lære’-tiltak; 

 innovasjon ved å legge basiskompetanseopplæring inn i yrkesopplæring; 

 integrere basiskompetanseprogrammer på arbeidsplassen; 

 undervisning og veiledning som opplæringsstrategi; 

 integrere positiv holdning til opplæring i bedriften; 

 intensivkurs som tar hensyn til deltakernes behov og bakgrunn; 

 kontekstualisere opplæring i reelle situasjoner; 

 ressurs- og tilbakemeldingsorientert læring.  
 

Hvilke mål er 
realistiske å 
oppnå? 

 40-50 deltakere 

 Innsamling av tilbakemeldinger vil bli gjort gjennom en 
spørreundersøkelse. 

Dokumentasjon  En oppsummeringsrapport vil inneholde tilbakemeldinger og oppnådd resultat.  
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6. Storbritannia: 
 

Indikatorer  

 Lovgitt finansieringsordning 

 Nasjonal strategi 

 Nasjonal og regional politikkutforming og nettverksbygging 
 

Utfordringer  På papiret er de politiske rammebetingelsene og finansieringsbetingelsene for 
grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen gunstige. Men nylig forskning fra 
Departementet for næringsliv, innovasjon og ferdigheter viser imidlertid at i 
England tilbyr 85% av arbeidsgiverne ikke basiskompetanseopplæring på 
arbeidsplassen, og 90% anser at det ikke er behov for det. L&W’s IO3-tiltak vil 
undersøke denne tilsynelatende motsetningen og se på hvordan strategien kan 
gjøres mer effektiv.    

Tiltak   Workshop 

Tiltaks-
beskrivelse 

L&W foreslår å kjøre 4 workshoper mellom juni 2016 og mars 2017 på temaet 
grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen. Tre av disse vil kjøres i tilknytning 
til (dvs. samme dag, i forkant eller etterkant av) våre Impact Forum-møter som er 
planlagt som en del av L&Ws arbeid som britisk nasjonal koordinator for 
European Agenda for Adult Learning (EAAL). Første Impact Forum workshop 
(England) er planlagt 9. juni. Impact Forum-møtene involverer sentrale aktører, 
blant annet beslutningstakere, interessentgrupper, leverandører og utøvere, og 
finner sted i  de fire britiske nasjonene, og omfatter erfaringsutveksling mellom 
England, Skottland, Nord-Irland og Wales, og utvider dermed rekkevidden til 
SBS-prosjektet utover England. Den fjerde workshopen finner sted på vår årlige 
Engelsk- og Matematikkonferanse, planlagt i oktober 2016. Hver workshop vil 
vurdere hvordan den nasjonale strategien kan forbedres med bakgrunn i en 
presentasjon av strategi og gode tiltak i andre EU-land som SBS-prosjektet har 
samlet i IO1 og IO2. 
  

Metoder Vi foreslår ikke å gjennomføre praktiske tiltak; referanser til bruk av disse 
tiltakene. fra f.eks leverandører og utøvere vil bli notert på workshopene og 
knyttet til de som er nevnt i SBS 
 

Hvilke mål er 
realistiske å 
oppnå?  

 4 workshoper 

 50 deltakere 

 4 workshopoppsummeringer 

 1 oppsummeringsrapport 
 
En evaluering av workshopen fra hver delegat vil gi en tilbakemelding om effekten 
på deltakerne, og forskjellen den har utgjort. En oppsummeringsraport vil samle 
tilbakemeldingene og effekten av de fire arrangementene.    

Dokumentasjon  Hovedpunkter, tilbakemeldinger og anbefalinger blir registrert av L&W-forskere 
på hver workshop og en oppsummering utarbeides. En samlerapport  vil omfatte 
tilbakemeldinger og resultater fra alle de fire arrangementene. 
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En sammenlignende analyse: 
 

Målgrupper:  

Ett av de meget positive resultatene av IO3-fasen er at de ulike tiltakene i 

partnerlandene dekket et godt spekter av de tre hovedmålgruppene som trenger mer 

basiskompetanseopplæring: 

1)  Arbeidsledige innbyggere med utenlandsk statsborgerskap eller innvandrer- / 

 flyktningbakgrunn 

2)  Yngre mennesker; dropouts fra videregående skole 

3)  Bedre kvalifiserte medarbeidere - voksne i arbeid 

Selv om ikke alle partnerlandene fokuserer på alle de tre gruppene, kan vi anta at 

alle partnerland har utfordringer med dem alle. Det er en fordel for vårt Erasmus +-

prosjekt fordi vi kan utveksle våre erfaringer for hele feltet. Det samme gjelder 

indikatorene. Se nedenfor. 

For eksempel kan det østerrikske tiltaket der BEST som leverandør gjennomførte  

Wiens arbeidsmarkedsprogram "AMS Jobwerkstatt", umiddelbart tilpasses og brukes 

på samme måte i f.eks. Norge. Hovedmålet med programmet er «å tilby individuell 

rådgivning og veiledning kombinert med et stort utvalg av workshoper som 

arbeidsledige brukere kan velge i henhold til sine interesser og karriereplaner». Det 

samme gjelder det andre østerrikske prosjektet Kompetenzcheck som fokuserte på 

"Integrering av innvandrere/flyktninger i det østerrikske samfunnet og spesielt inn i det 

østerrikske arbeidsmarkedet». 

Indikatorer: 

På grunn av mangfoldet i partnergruppen klarte vi å dekke et bredt spekter av de ulike 

suksessindikatorene med våre tiltak. Det store utvalget av anvendte indikatorer gjør 

IO3-dokumentet til et nyttig og anvendbart evalueringsverktøy og arbeidsdokument, 

som partnerne også kan bruke i fremtiden. Under ett av sine tiltak hadde Storbritannia 

en berettiget diskusjon rundt våre suksessindikatorer og   utfordringene med dem: 

"Man følte at de valgte indikatorene var utfyllende, men at noen var vanskelige å 

gjennomføre i praktsis for leverandøren. Det ble foreslått å kategorisere indikatorene 
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tematisk, noe som ville kunne bidra til implementering, da leverandører dermed kunne 

fokusere på indikatorer relevante for dem. " 

Styrke samarbeidet mellom arbeidsgivere og opplæringsinstitusjoner: 

En indikator Frankrike og Romania fokuserte på var "produktivt samarbeid mellom 

arbeidsgivere og opplæringsleverandører». Det viste at det er en utfordring å definere 

begrepet "grunnleggende ferdigheter" for alle involverte deltakere. Hva forventer 

arbeidsgiverne? Hva forstår de ansatte med "grunnleggende ferdigheter", og hvilken 

basiskompetanseopplæring tilbyr opplæringsinstitusjonene. For eksempel viste det 

rumenske tiltaket at bedriftene forstår grunnleggende ferdigheter som en blanding av 

IT-kunnskaper, mellommenneskelige ferdigheter, problemløsing og analytiske 

ferdigheter 

Frankrike pekte på behovet for et tett samarbeid mellom opplæringsinstitusjoner og 

arbeidsgivere: «Vi må minne bedriftene på deres samfunnsansvar; få dem til å forstå 

at ved å samarbeide med oss vil de være i stand til å delta aktivt i sine fremtidige 

medarbeideres opplæring og få større mulighet til å ansette motiverte mennesker, 

klare for å komme seg tilbake i arbeid». Videre: «Vi ønsket å stille spørsmål til 

bedriftene om hvilke grunnleggende ferdigheter som kreves på jobb og involvere dem 

i å utarbeide/formalisere våre deltakeres kompetanseperm». Den franske 

tilnærmingen er i samsvar med ett av resultatene fra Storbritannias tiltak: 

«Forskningen fant også at mange arbeidsgivere har dårlig forståelse både av  

grunnleggende ferdigheter i arbeidsoppgaver på jobb, og av de ansattes 

kompetansenivå»2 

Nasjonal lovregulering, nasjonale finansieringsordninger og nasjonale strategier 

De tre indikatorene nevnt ovenfor er nært knyttet til hverandre og er vanskelige å skille 

i en diskusjon. Tyskland og Norge fokuserte sine tiltak på disse indikatorene. Begge 

landene arrangerte workshoper som tiltak for å involvere mange interessenter i ulike 

institusjonelle sammenhenger for å forbedre samarbeidet mellom statlig nivå og ulike 

utdanningsorganisasjoner. «Fra tysk perspektiv er det nå nødvendig at arbeidsrelatert 

basiskompetanse blir sterkere forankret i lovsystemet. Dette krever bindende og 

                                                           
2Tu, T., Colachan, M., Hale, C., D’Souza, J., McCallum, A., Mallows, D., Carpentieri, JD. og Lister, J 

(2016) Impact of Poor Literacy and Numeracy on Employers, BIS, UK. 
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langsiktige sikre nettverksstrukturer, samt en fornuftig utnyttelse av eksisterende 

finansiering og finansieringsordninger.» Sammenlignet med Tyskland fokuserer den 

norske regjeringen allerede på utvikling av basiskompetanse-opplæring, men i praksis 

er det fortsatt en lang vei å gå før alle retningslinjene blir implementert i de ulike 

opplæringsorganisasjonene. Det krever et fortsatt tett samarbeid mellom alle 

interessenter. 

Hovedpunkter hos partnerne: 

 

Østerrike: 

Hovedpunkter fra BEST-prosjektet sammenlignet med øvrige partneres tiltak 

 

  Den østerrikske utprøvingsfase og pilotprosjekt ble gjennomført innen et 

eksisterende rammeverk av aktive nettverk for basiskompetansetilbydere innen 

Wiens arbeidsmarkedsprogrammer og -tiltak ("AMS Jobwerkstatt" og 

"Kompetenzcheckberufliche Integration"), som er rettet mot arbeidsledige 

brukere/deltakere med innvandrer- eller flyktningbakgrunn, og som 

gjennomføres av flere tilbydere (en av dem er BEST) på vegne av Wiens 

arbeidsformidlingsservice (AMS Wien). Gjennom dette kunne vi, på samme 

måte som INFREP, samarbeide med interessenter, instruktører, eksperter, men 

– fremfor alt - også direkte med deltakere, for å evaluere deres forståelse av og 

anvendelse av grunnleggende ferdigheter, samt få deres tilbakemeldinger fra 

prosjektarbeidet. 

 

 I likhet med det franske IO3-arbeidet bestemte BEST seg for at 

organisasjonsteamet skulle introdusere, kvalitetssikre og implementere 

hovedmetoder og -komponenter i "Citizens’ Curriculum for arbeidsledige 

innbyggere med utenlandsk statsborgerskap eller innvandringsbakgrunn" som 

vi ble presentert for og fikk opplæring i av våre britiske partnere under vår C1-

aktivitet (januar 2016, Timisoara/RO): http://www.learningandwork.org.uk/our-

work/life-and-society/citizens-curriculum/ 

 

 I utprøvingsfasen ble et utvalgt antall workshoper tilbudt og innholdet ble utvidet, 

basert på forslag fra de britiske partnernes presentasjoner og opplæringsøkter. 

. 

 

 Som de fleste av våre partnere bestemte vi oss for å arbeide med indikatoren  

“Produktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og opplæringsleverandørerr”. 

http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
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Gjennom dette involverte vi til sammen 24 eksperter fra 5 operative 

organisasjoner, samlet tilbakemeldinger fra pedagogiske 

eksperter/instruktører/veiledere, beslutningstakere og fra deltakerne selv.. 

 

Frankrike:  

Hovedpunkter fra INFREP-prosjektet sammenlignet med øvrige partneres tiltak  

 

 I likhet med BEST arbeidet vi direkte med deltakerne for å kunne måle deres 

forståelse av grunnleggende ferdigheter, og for å få deres tilbakemeldinger 

angående Cléa-rammeverket.  

 

 I likhet med BEST, hentet vi inspirasjon fra Citizens’ Curriculum, utviklet i 

Storbritannia av L&W: http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-

society/citizens-curriculum/ 

Faktisk kan Cléa-rammeverket, som det franske prosjektet bygger på, 

sammenlignes med Citizens’ Curriculum  med hensyn til den helhetlige 

tilnærmingen som foreslås; dessuten kjennetegnes Citizens’ Curriculum  av 

deltakernes direkte medvirkning i å utforme innholdet i opplegget. I vårt prosjekt 

prøvde vi å ta mer hensyn til deltakerne ved å introdusere dem for begrepet 

grunnleggende ferdigheter, ved å måle deres tilbakemelding om 

kompetanseperm, ved å presse dem til å bruke den i konkrete 

arbeidssituasjoner ... 

 

 Som de fleste av partnerne valgte vi også å arbeide med indikatoren: "Produktivt 

samarbeid mellom arbeidsgivere og opplæringsleverandører". Vi organiserte 

imidlertid ikke formelle møter og workshoper, men tosidige og mindre formelle 

møter, spesielt med praksisveiledere som ga positiv tilbakemelding på permen.  

 

 

 

 

 

Tyskland: 

 

Hovedpunkter fra bbb-prosjektet sammenlignet med øvrige partneres tiltak 

http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
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 Som vår partner fra Norge valgte vi tiltak uten kortsiktige resultater der vi 

involverte mange interessenter fra ulike institusjonelle sammenhenger og med 

komplekse koordineringskrav. 

 Arbeidsrelatert basiskompetanse må forankres bedre i regelverkssystemet der 

det er nødvendig med bindende og langsiktig fast nettverksstruktur. 

 Men det er verdt å merke seg: Den brede oppmerksomheten rundt og den 

generelle aksepten for tilbud om arbeidsrelatert basiskompetansopplæring for 

ansatte og arbeidssøkere har økt. 

 

Norge: 

 

Hovedpunkter fra Folkeuniversitetets prosjekt sammenlignet med øvrige partneres 

tiltak  

 Folkeuniversitetet valgte å ha samme fokus som vår tyske partner bbb’s 

prosjekt med mål om tettere samarbeid mellom involverte interessenter. 

Konferansen vår var rettet mot utøvere av livslang læring, eksperter, 

beslutningstakere og andre interessenter som ønsket å diskutere mulighetene 

for livslang læring i Norge. Målet var å utveksle erfaringer, å lære av andre og 

å fremme eksempler på gode tiltak. Videre håpet prosjektet å kunne forbedre 

det strategiske samarbeidet og nettverkene mellom statlige organisasjoner som 

KompetanseNorge (tidligere Vox) og ansatte i voksenopplæringssentre som 

tilbyr fagbrev og basiskompetanseopplæring (voksenopplæring, 

arbeidsmarkedsforetak, andre). I tillegg kommer opplæringskonsulenter/-

administratorer, opplæringsansvarlige i kommuner, bedrifter, fagforeninger og 

bransjeorganisasjoner.  

 I likhet med det britiske IO3-prosjektet, ser FU behovet for å utvide definisjonen 

av basiskompetanse. FU som leverandør samarbeider med flere institusjoner 

for å bidra til utvikling av tilbud for individuelt tilpasset opplæring. 

Romania: 
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I vårt tilfelle har det ikke vært noen endringer i den opprinnelige planen for 

gjennomføring av IO3; alt har blitt gjennomført som planlagt. 

 Vi valgte disse indikatorene fordi et grunnleggende problem i Romania er 

mangelen på en nasjonal strategi som kan bidra til å sette mål for nasjonale 

opplæringstiltak, og vi ønsket også å styrke forbindelsen mellom arbeidsgivere 

og opplæringsbedrifter, som er mangelfull i Romania.  

Det vi ønsket fra disse workshopene var først og fremst å lage en kampanje for 

skape oppmerksomhet rundt behovet, men det viste seg at folk er mer 

oppmerksomme på tilstanden enn vi trodde, det de mangler er motivasjonen til 

å gjøre noe. Denne erfaringen gjorde at vi innså at påvirkningen fra vår nyere 

historie, inkludert politiske, økonomiske og sosiale endringer og overgangen fra 

kommunisme til demokrati, fortsatt gjør seg gjeldende. Som følge av alt dette 

kan vi se hvordan kommunikasjon har blitt påvirket, og at frykten for å ha en 

mening fortsatt vedvarer. Vi har også vanskeligheter knyttet til kompetanser 

som: kommunikasjon på fremmedspråk, kulturell bevissthet og uttrykksmåte, 

foretaksomhet og entreprenørskap, læringsstrategier og så videre. På den 

annen side er vi ganske gode på digital kompetanse, vi har tilpasset oss ganske 

bra, og vi har lykkes i å erverve oss ferdigheter som; empati, som er en 

hovedkomponent i god kundebehandling, effektive kommunikasjonssystemer 

og samarbeid.  
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Storbritannia: 

 

Hovedpunkter fra Learning&Works prosjekt sammenlignet med øvrige partneres 

tiltak. 

 L&W har, i likhet med de fleste samarbeidspartnere, gjennomført workshoper 

med sentrale interessenter, blant annet beslutningstakere, leverandører og 

utøvere, om temaet basiskompetanse på arbeidsplassen. 

 Som en del av L&Ws første workshop presenterte kolleger fra 

Folkeuniversitetet sin tilnærming til basiskompetanse i arbeidslivet i Norge; 

interessentene som deltok fant dette svært nyttig. 

 Indikatorene L&W fokuserte på ble også valgt av andre partnere: "Lovgitte 

finansieringsordninger" av bbb, "Nasjonal strategi" av Folkeuniversitetet og 

IREA og "Nasjonal and regional politikkutforming og nettverksbygging" av 

Folkeuniversitetet. Det ble tatt tak i disse indikatorene   ved å presentere og 

diskutere gode strategier og modeller i partnerlandene som beskrevet i IO1 og 

IO2. 

 Som del av workshopene diskuterte L&W hele samlingen av SBS-indikatorer 

med sentrale interessenter; bbb gjorde noe lignende i sin digitale EPALE-

workshop på prosjektet Straighten Basic Skills, som ble organisert av EBSN. 

Tilbakemeldinger på indikatorene er samlet og beskrevet i L&Ws IO3-rapport. 
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Hovedutfordringer for gjennomføring av IO4 

 

Østerrike: 

 

- Det er spesielt viktig å aktivt involvere bedrifter og arbeidsgivere i 

eksisterende og fremtidige arbeidsmarkedsrelaterte programmer, inkludert 

basiskompetanse på arbeidsplassen, for å oppnå maksimalt utbytte for  

målgruppen praktikanter/deltakere/ansatte. Dette engasjementet har, som 

det østerrikske eksempelet viser, vist seg å være svært effektivt i form av 

praksisplasser, noe som gir både arbeidsgivere og praktikanter mulighet til 

aktivt å reflektere over eksisterende utfordringer og fremgang. 

 

- For effektivt å nå arbeidsgivere og bedrifter er det spesielt viktig å bruke klart 

og tilpasset språk/terminologi for å tiltrekke seg deres oppmerksomhet 

("arbeidsgiverspråk", unngå pedagogiske begreper med negativ 

konnotasjon, som for eksempel "grunnleggende ferdigheter" eller 

"mangler"). 

 

- Prosjekter innen basiskompetanseopplæring på arbeidsplassen bør ha en 

effektiv kommunikasjonsstrategi gjennom alle fasene av planlegging og 

gjennomføring. Disse kommunikasjonsstrategiene bør inkludere  bevisst-

gjøring og ha som mål å henvende seg til alle relevante interessenter og 

mottakergrupper. 

- Som vist i den britiske «Citizens’ Curriculum», er kontekstualisering (dvs. 

inkorporering)  av basiskompetanseopplæring mest relevant for suksess. 

 

- -Ved tiltak innen basiskompetanseopplæring på arbeidsplassen  er det alltid 

nyttig å vise og forklare relevante og konkrete suksessfaktorer og 

gode/«beste praksis»-eksempler fra andre europeiske land til interessenter 

(i Østerrike er skandinavisk praksis av særlig interesse for relevante 

beslutningstakere) . 
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Frankrike: 

 

- Det er viktig å definere nøyaktig hva som menes med grunnleggende 

ferdigheter. Klarhet i tale … 

- For å implementere en presis og effektiv kommunikasjonsstrategi rettet 

mot arbeidsgivere og deltakere er ordene man bruker svært viktige. 

- Det er viktig å inkludere deltakernes stemme og synspunkter, ikke bare 

angående suksessindikatorene (som allerede påpekt av L&W), men også 

angående deres behov og hindringer når det gjelder basiskompetanse-

opplæring 

- Tilpasning (mot deltakerne) og kontekstualisering (se «Citizens’ 

Curriculum»-prosjektet) er også svært viktig. 

- Det må fortsatt gjøres mye for å øke bevisstheten blant bedrifter: det er 

nødvendig å finne riktige ord/begreper, og å skape flere anledninger for 

kommunikasjon og tilnærming 

- Det kan være bedre å skille mellom tilbud spesielt rettet mot innvandrere og 

tilbud rettet mer generelt mot folk med lavt basiskompetansenivå - disse kan 

betraktes som to forskjellige ting, og det kan skape forvirring å blande dem. 

- Det ville også være nyttig å finne nye teknikker for å involvere deltakerne 

og gjøre læringsprosessen bedre. Her er det norske prosjektet (digital 

læring) veldig interessant 
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Tyskland 

- Et poeng som virker avgjørende, er at det tar tid å forsøke å få innflytelse på 

nasjonale regelverk, nasjonale finansieringsordninger eller nasjonale strategier, 

og at langsiktige virkninger bare kan måles når SBS-prosjektet er over 

(Østerrike, Tyskland , Romania, Norge). 

- - Arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring er et tilbud som krever forklaring, 

det er ikke selvforklarende. Derfor er det behov for en gjennomførbar og presis 

kommunikasjon, og en kommunikasjonsstrategi som knytter arbeidstrelatert 

basiskompetanseopplæring til forretningsstrategi og personalutviklingsstrategi. 

Blant annet er det viktig å vise utvalget av opplæringsmoduler som passer 

sammen med kravene til arbeidsstyrken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 muntlig kommunikasjon (med kunder, kolleger, overordnede) 

 skriftlig kommunikasjon (håndtere dokumenteringssystemer) 

 regneferdigheter (beregning, tapsberegning, innkjøp, salg, 

tidsberegning) 

 digitale ferdigheter (databehandling, bruk av internett, bruk av ny 

teknologi på arbeidsplassen) 

 muntlig og skriftlig grunnleggende engelsk (fokus på arbeid) 

 grunnleggende helsekunnskap (ergonomi, diett, stress / 

avslapping, avhengighet, hygiene) 

 grunnleggende økonomi (håndtere penger, gjeld, 

lønnsutbetaling) 

 kjernekvalifikasjoner (samarbeid og konflikthåndtering, 

interkulturell kompetanse, læringsstrategier, egenorganisering 

og arbeidsplanlegging) 
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- bbb-prosjektet viste at det fortsatt er nødvendig å ha fokus på emnet for å oppnå 

langvarig forandring på et strukturelt nivå. Det er behov for flere nettverk og et 

tydelig strukturert samarbeid mellom relevante interessenter. 
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Romania 

- Noen viktige punkter for gjennomføringen av IO4 vil bli beskrevet  i et eget 

avsnitt i den komparative analysen: Hva skal vi fortsette med? Hva har vi 

lært? Dette kapitlet vil være en overgang mellom IO3 og IO4 

- Oppsummeringsvis la vi under utprøvingsfasen/pilotprosjektet merke til at at 

folk ikke bare prøver å bli bevisst på opplæringsbehovene for å lykkes i 

arbeidslivet, men at de store utenlandske selskapene i landet allerede 

opererer i henhold til disse nødvendige ferdighetene på arbeidsplassen og 

foreslår at de assimileres og utvikles blant de ansatte; ting skjer, bare i en 

ganske liten skala. 

- Denne endringen kan skje fra bunn til topp og ikke fra topp til bunn, som vi 

har vært vant til fram til nå. Arbeidsgivere og opplæringsleverandører kan 

komme med et forslag til modell for tiltak innen "Hvordan styrke 

arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring", som deretter kan bidra til få 

vedtatt et lovverk og en offentlig politisk strategi 

 

England  

 

- Som andre partnere har påpekt understreket workshopene viktigheten av en 

klar definisjon av begrepet grunnleggende ferdigheter som er akseptabel for 

arbeidsgivere. Dette kan innebære å utvide definisjonen til å omfatte muntlig 

kommunikasjon og digitale ferdigheter. 

- Det kan i "suksessindikatorene" være nyttig å ta hensyn til det enkelte lands 

sosiale kontekst, og å betrakte dem mer som "tilretteleggere" eller 

"forutsetninger" for suksess.  

- Det bør også vurderes om man skal inkludere språk som er spesifikt for dem 

som har tillegsbehov. 

-  Det kan være vanskelig for tilbydere å implementere indikatorene slik som de 

presenteres i dag. En tematisk kategorisering kan være nyttig i så henseende. 

- Som INFREP også fant ut er det viktig å inkludere deltakernes synspunkter  - 

særlig ettersom deltakere og arbeidsgivere kanskje vil ønske seg forskjellige 

ting fra basiskompetanseopplæring. I tillegg kan enkelte grupper, som 

arbeidsledige, ha mindre tilgang til å praktisere arbeidsrelatert 
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basiskompetanse enn andre. Det kan også være hindre for noen arbeidsgivere 

når det gjelder å tilby basiskompetanseopplæring, for eksempel det å 

identifisere lav lese- og regneferdighet og kostnaden ved å frigjøre ansatte til 

opplæring. 

- Bruk av ikke-tradisjonelle digitale plattformer (f. eks. Facebook) kan være en 

god teknikk for å engasjere voksne deltakere i basiskompetanseopplæring. 

 

Konklusjon: 

De ulike tiltakene i partnerlandene har bidratt veldig godt til å tegne et bilde av 

situasjonen i Europa. Vårt Erasmus-prosjekt kan gi et vesentlig bidrag til å føre de 

enkelte landene fram til et felles nivå, ved både å belyse utfordringer så vel som gode 

systemer. Partnerne gjennomførte sine tiltak systematisk og tett opptil strukturen vi 

utviklet i IO1 og IO2. Det totale resultatet er godt. Implementeringen og rapporteringen 

av pilotprosjektene kan også brukes av de enkelte partnere som en mal for videre 

prosjekter i deres eget land. Alt i alt ble det opprettet en slags tiltakskatalog, som kan 

brukes som et hjelpemiddel, selv etter at SBS-prosjektet er fullført. 

Ikke desto mindre er det fortsatt utfordringer i samarbeidslandene: 

- Noen av tiltakene kan ikke måles på kort sikt og må følges opp etter at prosjektet er 

over, for eksempel i Tyskland. Etablering av gode nettverkskonstruksjoner for å 

forankre flere basiskompetanseprogrammer vil ta tid. Dette gjelder alle tiltak som har 

fokusert på samarbeid og nettverk. 

- Frankrike påpekte at begrepet "basiskompetanse" ikke er godt nok kjent i samfunnet 

generelt, men heller ikke blant ansatte som er ment å delta i 

basiskompetanseopplæring. Det er en utfordring å gjøre vitenskapelig språk forståelig 

for alle. Derfor er det ofte ikke klart hva som menes med basiskompetanse. 

- En klar definisjon vil også være nyttig for alle som jobber med dette begrepet. 

Storbritannia: "Det er behov for å diskutere hva som menes med basiskompetanse og 

arbeidsrelatert basiskompetanse - bør en bredere "livskompetanse"-oppfatning, som 

inkluderer kunnskaper om data, helse og andre områder brukes, eller skal den være 

bredere i den mening at den inkluderer grunnleggende yrkesopplæring? " 
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Gjennomføringen av en bedring av grunnleggende ferdigheter i de enkelte europeiske 

samfunn er en pågående prosess i stadig utvikling og vil kreve videre samarbeid 

mellom de europeiske landene i fremtiden. 
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Vedlegg: 
 

 

Vurderingsverktøy: 
 

 

 

 
IO3: Utprøvingsfase/nasjonale pilotprosjekter/-tiltak  

"Det legges vekt på kontakt med viktige, relevante interessenter innen arbeidsrelatert 

basiskompetanseopplæring som må overbevises og overtales til å delta på en ny måte innen 

det området programmet har som hovedfokus. Dette innebærer en analyse av de spesifikke 

omstendighetene for hver partnerorganisasjon. " 

«Hver konsortiepartner velger en eller to indikatorer som ikke er godt utviklet i sitt eget land, 

og prøver å finne noen aktører og interessenter for små utprøvingsprosjekter der man bruker  

erfaringene fra de andre konsortiepartnerne i land som har gode tiltak innen dette feltet." 

"NB! IO3 har blitt endret i forhold til det som ble skrevet i søknaden, siden det kom en betydelig 

budsjettreduksjon fra fransk NA. (...). IO3 har nå blitt små realistiske tiltak som skal 

gjennomføres i hvest land basert på en av indikatorene fra IO1”. 

Tidstabell: Partnerne ble enige om å sende inn forslagene til tiltak innen slutten av 

mars 2016.  

Indikatorer Kryss av for 
indikatorene dere 
ønsker å arbeide med.   

o Nasjonal lovregulering 
o Lovgitte finansieringsordninger 
o Nasjonal strategi 
o Nasjonal kvalitetssikringssystem med 

standarder – rammeverk, retningslinjer og  
kvalitetskjennetegn. 

o Nasjonal og regional politikkutforming og 
nettverksbygging 

o Nasjonale og regionale kampanjer – 
synlighet og fjerning av tabuer 

o Bindende avtaler mellom aktørene 
o Produktivt samarbeid mellom arbeidsgivere 

og opplæringsleverandører 
o Vellykket samarbeid mellom alle 

organisasjoner involvert i arbeidsrelatert 
opplæring 
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o Stort utvalg av tilbydere 
o Profesjonalisering av instruktører 
o Fleksibel tilbudsstruktur - fokus på 

målgrupper 
o Spesifikke metodologiske og didaktiske 

tilnærmingsmåter 
o Systemer for veiledning 

Utfordringer Beskriv hvorfor du 
valgte disse 
indikatorene:  

 
 
 
 
 

Tiltak Kryss av for hvilke 
tiltak dere planlegger å 
gjennomføre (dette er 
kun eksempler og 
listen kan utvides)  

o Workshop 
o Konferanse 
o Seminar 
o Nettverksbygging  
o Annet 

 

Tiltaksbeskrivelse Beskriv tiltaket dere 
ønsker å gjennomføre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Metoder Kryss av for metodene 
dere planlegger å 
bruke i tiltakene dere 
ønsker å gjennomføre. 
(dette er kun 
eksempler og listen 
kan utvides) 

o ‘lær deg å lære’-tiltak; 
o blandet læring (blended learning); 
o samarbeidslæring; 
o modulinndeling; 
o innovasjon ved å legge 

basiskompetanseopplæring inn i 
yrkesopplæring; 

o integrere basiskompetanseprogrammer på 
arbeidsplassen; 

o eksperimentere med forskjellige formater 
på basiskompetanseopplæring; 

o undervisning og veiledning som 
opplæringsstrategi; 

o formativ og oppsummerende evaluering av 
opplæring; 

o integrere opplæring i arbeidsoppgaver på 
arbeidsplassen; 

o ta hensyn til utviklingen i arbeidslivet; 
o kartlegge lese- og skriveferdigheter; 
o individuell støtte og tilbakemelding før, 

under og etter opplæring;  
o integrere positiv holdning til opplæring i 

bedriften; 

o individuelt tilpassete opplæringsøkter som 
tar hensyn til deltakernes behov; 

o intensivkurs som tar hensyn til deltakernes 
behov og bakgrunn; 

o kontekstualisere opplæring i reelle 
situasjoner; 

o opplæring på arbeidsplassen der man 
bruker reelle arbeidssituasjoner; 

o innlemme personlig og sosial utvikling 
(PSU) innen læring; 
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o kvalifisering og personlig utvikling som 
insentiv for de ambisiøse; 

o kvalifisering som støtter utvikling av 
bærekraftig kompetanse; 

o hensiktsmessig støtte til deltakere med 
spesifikke læringsvansker; 

o dokumentere, følge opp og rapportere 
basiskompetanseopplæring; 

o ressurs- og tilbakemeldingsorientert læring.  
 
 
 

Hvilke mål er 
realistiske å 
oppnå?  

Beskriv målene og 
hvordan resultatene 
skal dokumenteres. 
Hvordan vise 
forskjellen før og etter 
tiltaket?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumentasjon  Hvordan ønsker dere å 
dokumentere 
tiltaksprosessen?  
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Nasjonale rapporter: 
 

Østerrike: 

 

 Tidsplan 

Utprøvingsfasen og pilottiltakene som BEST organiserte og gjennomførte i “’Styrke 

Basiskunnskaper”-prosjektet fant sted I Wien i perioden fra 1. april til 30. september 2016.  

 Tiltak og indikatorer 

BEST bestemte seg for tiltak med spesielt fokus på arbeidsrelatert basiskompetanse-

opplæring for arbeidsledige innbyggere med utenlandsk statsborgerskap eller innvandrer-

/flyktningbakgrunn, noe som er (for mange sammenlignbare tilbydere) en meget aktuell 

utfordring innen basiskompetanseopplæring for det østerrikske arbeidsmarkedet. BEST hadde 

til hensikt å kvalitetssikre tilnærmingsmåtene og å involvere nettverk av relevante 

interessenter, for å oppmuntre til spredning og bærekraftig implementering innen 

basiskompetanseområdet i Wien/Østerrike. Dette aktive engasjementet ble ansett for å være 

avgjørende for tiltakets suksess. 

Den østerrikske utprøvingsfase og pilotprosjekt ble holdt innenfor et eksisterende rammeverk 

av aktive nettverk for basiskompetansetilbydere innen Wiens arbeidsmarkedsprogrammer og 

-tiltak ("AMS Jobwerkstatt" og "Kompetenzcheckberufliche Integration"), som er rettet mot 

arbeidsledige brukere/deltakere med innvandrer- eller flyktningbakgrunn, og som 

gjennomføres av flere tilbydere (en av dem er BEST) på vegne av Wiens 

arbeidsformidlingsservice (AMS Wien).  

Prosjektet "AMS Jobwerkstatt" tilbyr individuell veiledning og veiledning, kombinert med et 

stort utvalg av workshoper som arbeidsledige brukere kan velge i henhold til sine interesser 

og karriereplaner. Brukerne veiledes også også innenfor et nettverk av andre rådgivende 

institusjoner og selskaper (dvs. potensielle arbeidsgivere) for å få fart på 

jobbsøkingsprosessen. Gjennomsnittlig varighet for deltakelse per person er fem uker (hver 

dag, heltid). 

Hovedformålet med prosjektet Kompetenzcheck er integrering av innvandrere/flyktninger 

(mange av dem nylig ankommet, for eksempel fra Syria) i det østerrikske samfunnet og særlig 

i det østerrikske arbeidsmarkedet. Et 10-ukers kursprogram består av en såkalt "avklaring" 

(kartlegging), individuell veiledning og workshoper i grunnleggende ferdigheter/ 

leveferdigheter. 
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I programmet “AMS Jobwerkstatt West” samarbeider BEST tett med utdanningsleverandør 

“Weidinger & Partner” (www.weidinger.com) og opplæringsorganisasjonen “Murad und Murad” 

(www.muradundmurad.at), mens programmet «Kompetenzcheckberufliche Integration» 

gjennomføres i nært samarbeid med ‘Berufsförderungsinstitut (BFI) Wien’ (www.bfi.wien), en 

av de største voksenopplæringtilbyderne i Østerrike, og «‘Berufspädagogisches Institut 

Mödling (BPI) – Institut für Berufsbildung der Österreichischen Jungarbeiterbewegung» 

(www.bpi.ac.at/de/). Alle disse utøvende organisasjonene er medlemmer av den østerrikske 

sammenslutning av private utdanningsleverandører («Berufsvereinigung der Arbeiter Innen 

Privater Bildugnseinrichtungen», BABE), som har mer enn 50 medlemmer (for det meste 

større organisasjoner) og fungerer som en aktiv operativ og strategisk plattform relevant for 

bærekraftig implementering av de innovative og praktiske komponentene i prosjektet 

"Straighten Basic Skills". 

Eksperter fra dette brede nettverket, samt andre representanter for det østerrikske utdannings- 

og arbeidsmarkedsområdet (fremfor alt representanter for den østerrikske 

arbeidsformidlingstjenesten AMS selv) har vært aktivt involvert i forsøksfasen og 

pilotprosjektene organisert og utført av BEST, med det mål å få verdifulle tilbakemeldinger og 

resultater. 

Tiltak del 1: 

Innfor dette nettverket organiserte BEST flere workshoper for ulike eksperter innen pedagogikk 

og arbeidsmarked, det vil si instruktører, rådgivere, veiledere, arbeidsformidlere, 

strategiplanleggere, ledere, bedriftsrepresentanter osv. (datoer: 8. april, 28. april, 25. mai, 17. 

juni, 1. september, 29. september 2016), der ekspertene som deltok ble gjort bevisst på og 

informert om formålet med og detaljene i SBS-prosjektets forsøksfase og pilotprosjekter, og 

deretter ble innhold og framgangsmåte planlagt, diskutert og  analysert.  

 

Tiltak del 2: 

Det ble bestemt at organisasjonsteamet skulle introdusere, kvalitetssikre og gjennomføre de 

viktigste tilnærmingsmåtene og komponentene i "Citizens’ Curriculum for arbeidsledige 

innbyggere med utenlandsk statsborgerskap eller innvandrerbakgrunn", som vi ble 

presentert for og fikk opplæring i av våre  britiske partnere under vår C1-aktivitet (januar 2016, 

Timisoara/ RO), hos eksisterende nettverk for basiskompetanseopplæring i Wiens 

arbeidsmarkedsprogram og tiltakene "AMS Jobwerkstatt" og "Kompetenzcheckberufliche 

Integration" som retter seg mot arbeidsledige brukere/deltakere med innvander- eller 

flyktningbakgrunn. Gjennom dette ønsker vi å engasjere både instruktører og programledere/ 

http://www.weidinger.com/
http://www.muradundmurad.at/
http://www.bfi.wien/
http://www.bpi.ac.at/de/
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utviklere innen basiskompetanseopplæring, samt deres overordnede, i arbeidet med å 

introdusere og kvalitetssikre disse nye elementene i eksisterende og nye programmer, spesielt 

med hensyn til nytteverdi i daglig arbeid og praksis. 

I forsøksfasen ble følgende workshoper tilbudt med supplerende innhold i forhold til det 

allerede eksisterende, basert på forslag fra de britiske partnernes presentasjoner og 

opplæring: 

 Basiskompetanse - Der Österreichische und Wiener Arbeitsmarkt (arbeidsmarkedet i 

   Wien og Østerrike) 

 Basiskompetanse - Trends am Arbeitsmarkt (trender i arbeidsmarkedet) 

 Basiskompetanse – Landeskunde (samfunnskunnskap) 

 Basiskompetanse – Arbeitsrecht (abeidsrett) 

 Basiskompetanse – Lerntechniken (læringsteknikker) 

 Basiskompetanse - EDV (IKT)  

 Basiskompetanse – Kaufmännisches Rechnen (regnskap, kalkulasjon) 

 Basiskompetanse - Deutsch (Kommunikation) (tysk kommunikasjons/samtale) 

 Basiskompetanse - Deutsche Rechtschreibung (tysk rettskriving) 

 Basiskompetanse – engelsk samtale 

 Basiskompetanse – Netzwerkeaufbauen und pflegen (nettverksbygging og –pleie) 

 Basiskompetanse – kjønnsintegrering og mangfold   

 

Spesifikke metoder anvendt i tiltakene: 

•  samarbslæringlæring 

•  innovasjon i å koble basiskompetanse til yrkeskompetanse; 

•  eksperimentere med ulike formater for basiskompetanseopplæring; 

•  undervisning og rådgivning som opplæringsstrategi; 

•  ta hensyn til utviklingen i arbeidslivet; 

•  individuell støtte og tilbakemelding før, under og etter opplæringen 

•  individuelt tilpassede opplæringsøkter som er tilpasset deltakernes behov; 

•  intensive kurs som tar hensyn til deltakernes  behov og bakgrunn; 

•  ressurs- og tilbakemeldingsorientert læring 

 

 

 

Indikatorer 
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Kvantitative indikatorer 

Antall organisasjoner involvert: 5 operative (pluss ca. 10 på strategisk nivå)  

Antall eksperter involvert: 24 

 

Kvalitative indikatorer 

Tilbakemeldinger fra pedagogiske eksperter/instruktører/veiledere: Supplerende innhold og 

tilnærmingsmåter gir et verdifullt tilskudd til eksisterende workshopprogrammer, særlig med 

hensyn til det å være anvendelige og konkrete. Også nyttig å kunne utvikle egne ressurser og 

kompetanse. 

Innholdet er egnet til å profesjonalisere lærere/instruktører/veiledere og er svært egnet for 

fleksible og skreddersydde programtilpasninger, f.eks. ved å fokusere på ulike målgrupper. 

Tilbakemelding fra beslutningstakere/arbeidsmarkedseksperter: Innholdselementene er svært 

relevante i forhold til dagens trender og utfordringer i det østerrikske samfunnet og 

arbeidsmarkedet 

Tilbakemelding fra deltakere (så langt mulig ut fra språkhindringer): Veldig interessante 

workshopelementer, fint å lære (mer) om østerriksk samfunn og trender, og det å leve 

sammen, samt nyttige elementer for eget fremtidig arbeidsliv.  

Nytten av disse SBS-elementene for programmer/moduler har blitt påpekt av 

programansvarlige og finansieringsmyndigheter i AMS/Østerrikes arbeidsformidlingstjeneste, 

Sosialdepartementet og ÖIF/Østerrikes integrasjonsfond, som har uttrykt sin vilje til å fremme 

både videreutvikling og bærekraftig gjennomføring. Effekten av dette kan imidlertid heller 

forventes på mellomlang eller lang sikt enn med umiddelbar effekt. 

Alle tilbakemeldinger ble samlet av en observasjonsgruppe i form av intervjuer, 

grupperefleksjon/diskusjon og (delvis) spørreskjemaer. 

 

 Mål og hvordan måle resultatene 

Mål:  

• nå fram til og profesjonalisere instruktører i eksisterende 

basiskompetanseopplæringsprogrammer og tiltak  

• nå bedre fram til spesifikke målgrupper (innvandrere/flyktninger) innen det 

eksisterende basiskompetanseområdet i Østerrike 
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• engasjere og involvere bredere nettverk av 

tilbydere/interessenter/beslutningstakere/finansieringsorganer 

Måle endringer: 

• bedre andelen og suksessen av praksisplasser/arbeidsplasser/integrering i 

abeidsmarkedet  

• bedre evalueringsresultatet/tilfredsheten hos instruktører/leverandører og – fremfor alt 

– hos deltakerne i basiskompetanseopplæring 

 

 

 Finansiering 

Utprøvingsfasen og pilotprosjektet ble finansiert utelukkende via prosjektet “Stryke 

basiskunnskaper”. 

Men det ble lagt til et eksisterende rammeverk som inkluderer aktive nettverk for 

basiskompetanseopplæring innen Wiens arbeidsmarkedsprogram og -tiltak “AMS 

Jobwerkstatt” og “Kompetenzcheckberufliche Integration”, som retters seg mot arbeidsledige 

brukere/deltakere med innvandrer- eller flyktningbakgrunn og som utføres av flere tilbydere  

(BEST er en av dem) på vegne av Wiens arbeidsformidlingstjeneste  (AMS Wien) 

 

Antall fra BESTs administrasjon involvert: 8 (2 ledere, 5 pedagoger, eksperter innen 

basiskompetanse/yrkeskompetanse, 1 administrative støttefunksjon)  
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Frankrike: 
 

 Tiltak og indikatorer 

INFREP valgte å arbeide med to indikatorer: 

1. Produktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og  opplæringsleverandører 

Vi valgte denne indikatoren fordi vi ønsker å oppnå en overgang fra opplærings-

/veiledningssperiode til arbeid for våre deltakere. For å gjøre det, må vi møte bedriftene og  

snakke med dem, for å involvere dem i våre aktiviteter. Vi må minne bedriftene om deres 

samfunnsansvar; få dem til å forstå at ved å samarbeide med oss vil de kunne delta aktivt i 

opplæringen av sine fremtidige medarbeidere og få mulighet til å ansette motiverte mennesker, 

som er klare for å komme seg tilbake til jobb. Nærmere bestemt ønsket vi å stille spørsmål til 

foretakene om hvilke grunnleggende ferdigheter som kreves på arbeidsplassen og involvere 

dem i utvikling/formalisering av deltakernes kompetanseperm.  

 KOMPETANSEPERM: hva er det? 

- Et dokument for å vurdere deltakernes ferdigheter, det brukes allerede av INFREPs 

instruktører 

- I rammen av SBS-prosjektet har dette dokumentet blitt utvidet og "standardisert". Dette 

er en slags utvidet CV, et verktøy som folk kan bruke for å bedre beskrive sine sterke 

sider og mål for forbedringer,  og være tryggere i møte med en potensiell arbeidsgiver. 

Det gjør det mulig for folk å presentere seg, vise sin yrkesbakgrunn, la dem måle sine 

grunnleggende ferdigheter og registrere sin framgang, det er et verktøy som kan gjøre 

første kontakt med fagfolk og arbeidsgivere lettere, også for bedre å kunne definere 

sine egne personlige prosjekter. 

- Dette dokumentet er basert på CLEA-rammeverket, en yrkessertifisering som nylig ble 

opprettet i Frankrike av “Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l'Emploi et 

la Formation" for å evaluere og forbedre arbeidssøkeres og ansattes grunnleggende 

ferdigheter. 

 

2. Spesifikke metodiske og didaktiske tilnærmingsmåter  

Vi ønsket også  å jobbe med med våre deltakere på en annen måte. I løpet av prosjektet ar 

disse menneskene blitt aktivt involvert i oppbyggingen av sin kompetanseperm. De har blitt 

veiledet for å: 

- Bedre forstå begrepet grunnleggende ferdigheter 
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-  Kartlegge sin eksisterende kompetanse og behov for forbedringer 

- Gjøre permen mer personlig, mer kommunikativ 

- "Avdramatisere" tilgangen til arbeid, føle seg mer komfortabel i kommunikasjon med 

potensielle arbeidsgivere 

- Være i stand til å verdsette egen framgang og uttrykke den på en formell måte 

For å gjennomføringe tiltaket hentet vi også inspirasjon fra Citizens’ Curriculum, som ble 

utviklet i Storbritannia av vår partner L&W og presentert under treningsaktiviteten i Romania. 

 Tiltaksbeskrivelse 

Pilotprosjektet ble gjennomført samtidig av tre INFREP-kontorer i ulike geografiske lokaliteter 

(Aubenas, Cherbourg og Rouen). Disse tre prosjektene var veldig like og sterkt forbundet. 

Pedagogisk materiell, læringsverktøy, evalueringsformer ... var de samme. Likevel kunne hvert 

INFREP-kontor tilpasse prosjektet og legge til noen særegne elementer i forhold til eget 

kompetanseområde. 

De tre pilotprosjektene ble gjennomført innenfor rammen av tre eksisterende rådgivnings-/ 

opplæringsopplegg, finansiert av franske regionale og lokale myndigheter:  

 

- Rouen: CQP périscolaire (kurs for fritidsaktivitører)  

- Cherbourg: Réussir, 6 måneders veiledning for å gjennomføre et yrkesrettet prosjekt og starte 

opplæring  

- Aubenas: « Programmes compétences premières »: FLE, exploration, élaboration et 

stabilisation du projet professionnel – fransk for fremmedspråklige, utvikling og gjennomføring 

av et yrkesprosjekt 

Til sammen omfattet prosjektet ca. 25 deltakere.  

Prosjektet fokuserte på å bygge opp en kompetanseperm for arbeidssøkerne som fikk 

opplæring/veiledning via INFREP-kontorene i ett av de tre oppleggene skissert over.   

Vi startet med å utarbeide verktøyet (vår/sommer 2016): INFREP-ansatte utarbeidet en  

kompetanseperm som skulle gis til deltakerne sammen med en samling der de fikk en innføring 

i begrepet basiskompetanse og en presentasjon av kompetansepermprosjektet, et 

kartleggingsskjema der deltakerne skulle måle måle sine kunnskaper og nivå innen 

basiskompetanse, et evalueringsskjema om deltakernes inntrykk av prosjektet, og et skjema 

til bedrifter og vikarbyråer der de kunne si sin mening om kompetansepermen. 
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Deretter startet prosjektet på de tre kontorene (høst vinter 2016). Det ble delt i forskjellige trinn: 

- En introduksjonsøkt: Deltakerne ble informert om prosjektet og målene for det. De ble 

introdusert for begrepet "basiskompetanse" og begynte å reflektere over det. De fylte ut et 

spørreskjema om sine forventninger til prosjektet 

- Arbeid med kompetansepermen: ved hjelp av INFREPs instruktører og veiledere reflekterte 

deltakerne over, identifiserte og uttrykte sine ferdigheter; De satte seg i arbeidsgivernes sko: 

hva trenger arbeidsgivere fra dem? Hva er de ute etter? De begynte å fylle ut 

kompetansepermen og fortsatte hjemme. For å gjøre dette måtte de også gjennomføre noen 

feltundersøkelser (ringe fagfolk for å få vite mer om den bransjen de var interesserti) 

Tanken er at når dokumentet er ferdig, kan det benyttes i ulike sammenhenger: jobbintervju, 

bedriftsbesøk, mens du søker på praksisplass eller jobb. 

Enkelte deltakere fikk også hjelp av sin praksisveileder med å fullføre permen, særlig den delen 

som omfattet framgang i  løpet av og etter arbeidserfaringen.  

Ved slutten av prosjektet: 

- Med et spørreskjema målte INFREPs instruktører/veiledere deltakernes tilbake-

meldinger angående kompetansepermen og prosjektet som helhet.  

- INFREPs instruktører/veiledere kontaktet noen bedrifter eller vikarbyråer med et 

spørreskjema for å få deres mening om kompetansepermen og for å spørre dem om 

hvilke ferdigheter som var mest etterspurt i deres bransje. Dette ga også en anledning 

til å snakke om SBS-prosjektet generelt.  

 

 Utfordringer:  

Betydningen av/begrepet "basiskompetanse" var ikke klart for alle deltakerne. 

Ikke alle deltakerne var i stand til å beskrive sin basiskompetanse. 

På de tre INFREP-kontorene der prosjektene ble gjennomført, jobber instruktører med unge 

mennesker som er langt (eller svært langt) fra sysselsetting. Derfor var det ikke lett for de 

ansatte å involvere dem i prosjektet. Først og fremst virket det som om de kun hadde en veldig 

vag idé om hva en "basiskompetanse" var. Hvis vi la til begreper som "kunnskap", "ferdigheter" 

eller "myke ferdigheter", mistet vi noen av dem helt, så instruktørene måtte forklare 

betydningen av hvert ord. Ikke desto mindre virket Cléa-rammeverket (som vi  tilpasset til 

kompetansepermen) lett for dem å forstå, noe som vi syns viser nytten av dette verktøyet. 
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Flertallet av deltakerne hadde problemer med å beskrive tidligere erfaringer og ferdigheter de 

har oppnådd. Noen ganger følte de seg ganske skamfulle over å snakke om dette til andre 

mennesker eller til sine kolleger, de følte at de ikke kunne uttrykke seg. 

Muntlig og skriftlig kommunikasjon på fransk sammen med databehandling var de  

ferdighetene de mestret dårligst.  

De fleste av deltakerne hadde lav selvtillit og dermed vanskeligheter med å verdsette et 

dokument som presenterte dem, men de fleste av dem anså likevel permen som et nyttig 

verktøy for folk som har problemer med å fremheve seg selv under en presentasjon foran en 

arbeidsgiver. Faktisk gir dette verktøyet dem muligheten til å sette presise ord på hva de kan 

gjøre eller ikke gjøre, på det de allerede vet og på det de kan forbedre. 

Deltakerne sa også at dette verktøyet presset dem til å intervjue fagfolk (vi kaller det 

feltundersøkelser), noe de generelt ikke likte fordi det skremte dem. 

 Arbeidet med kompetansepermen var spesielt nyttig og stimulerende for dem når de lyktes i 

å involvere veilederne sine, som ga dem tilbakemeldinger og hjalp dem til å beskrive sine 

svake/sterke sider og behov for forbedringer. 

Et siste poeng var at prosjektet lot dem arbeide sammen i små grupper, og de likte godt  

gruppedynamikken.  

Praksisveilederne satte stor pris på permen, som de anså å være et nyskapende, innholdsrikt 

og nyttig dokument for arbeidssøkere, mer komplett enn en CV, og at det sparer tid for 

arbeidsgiverne og gjør dem bedre kjent med arbeidssøkerne .  Noen av dem bemerket 

imidlertid at det er et langt dokument, med mange skriftlige deler, og at arbeidsgiverne ikke 

nødvendigvis tar seg tid til å lese det.  

 

 

Tilbakemelding fra instruktørene som deltok i prosjektet  

Instruktørene var fornøyd, men litt skuffet over at prosjektperioden var så kort: organisert som 

4 halvdagssamlinger ble disse pilotprosjektene for korte til å gi deltakerne god og tett 

oppfølging.  

 Konklusjoner 

Noen konklusjoner kan trekkes: 

- Basiskompetanse er for det meste et ukjent begrep for personer som har alvorlige 

vanskeligheter med å identifisere og uttrykke sine ferdigheter. Det virker derfor viktig å fortsette 

å jobbe med dette for personer som er langt unna å få arbeid.  
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- Kommunikasjon ser ut til å være den svakeste ferdigheten hos våre deltakere. Det 

utgjør et stort hinder for å finne en jobb. 

- Arbeidet med basiskompetanse er interessant, men det er mye mer interessant og 

nyttig hvis deltakerne kan gjøre det sammen med veilederne. Denne typen 

interaksjoner blir høyt verdsatt av ungdommene. Når et samarbeidsforhold og tillit er 

etablert, er det veldig givende for deltakerne 

- Kompetansepermen er absolutt et nyttig verktøy for å vurdere egne ferdigheter og 

forberede seg på et intervju, men ikke nødvendigvis et verktøy som kunne sendes til 

alle arbeidsgivere, som oftest foretrekker de å lese en kort og mer klassisk CV. Dette 

avhenger av arbeidsgiverne og krever en økt bevissthet blant arbeidsgivere, særlig i 

bransjer med lavt kvalifiserte ansatte. 

- Kompetansepermen kan også oppfattes som "nedverdigende" av noen mennesker. 

Den må tilpasses den enkelte: hver person skal kunne gjøre den til sin, og hver person 

skal kunne bruke den som de vil. 

Negative resultater  

Produktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og opplæringsleverandører > dessverre har vi 

bare delvis oppfylt dette målet. Bare noen få antall vikarbyråer og bedriftsveiledere svarte på 

spørreskjemaet vårt: av mangel på tid eller kanskje mangel på interesse?  
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Tyskland: 

 

 Tidsplan:  

Tidsplan mangler 

 Handlingsplan, tiltak og nettverk:  

1. Workshop i samarbeid med utdanningsdepartementet i Nordrhein-Westfalen, noen 

lokale voksenopplæringssentre og andre medlemmer av Alphanetz NRW (http://alphanetz-

nrw.de/startseite/), Nordrhein-Westfalens nettverk for basiskompetanse. Tematisk fokus: 

Finansiering og organisasjonsstruktur knyttet til arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring i 

europeiske land - hva kan vi lære av andre land? 

De første møtene ble holdt sommeren 2016 via telefon og personlige møter. Bindende avtaler 

ble planlagt til etter sommerferien. 

bbb avtalte med voksenopplæringsforbundet i Nordrhein-Westfalen at de skulle organisere en 

workshop i første kvartal 2017. Et idemøte fant sted 15. november 2016. Målet var å utarbeide 

en workshop med tittelen: Basiskompetanse på arbeidsplassen: Hvordan kan det 

gjennomføres i folkehøgskolene? Hva trengs for å starte en bedrift? Det ble inngått konkrete 

avtaler om format (en dag), arrangør: bbb sammen med LV VHS NRW og Alphanetz NRW, 

finansiering fra utdanningsdepartementet (forespørsel LV VHS NRW) og potensielle 

leverandører (Østerrike som SBS-partner), påmeldingsprosess og sted og dato. Status per i 

dag: Venter på svar fra utdanningsdepartementet i Nordrhein-Westfalen.  

2. Møte med representanter for opplæringskontoret for byggebransjen i Nordrhein-Westfalen. 

Denne sektoren er en av de få bransjene som har et bindende finansieringssystem der alle 

bedriftene i denne sektoren finansierer intern yrkesopplæring (http://www.soka-bau.de/soka-

bau_2011/desktop/de/Arbeitgeber/Berufsausbildung/). Vi ønsker å diskutere hvordan denne 

finansieringsordningen kan åpnes også for videreutdanningstiltak innen 

basiskompetanseopplæring. 

Det første møtet mellom bbb og lederen for opplæringskontoret for byggebransjen i Nordrhein-

Westfalen fant sted 6. juni. Neste trinn er å etablere kontakt med “SOKA-BAU “Urlaubs- und 

Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) - Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes 

AG (ZVK)“. Vi avtalte et møte med  medarbeider Marcel Macherey i Wiesbaden 13.  february 

2017. 
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3. Møte med representanter fra den regionale avdelingen av det regionale arbeidsdirektoratet 

om et nytt lovgivningsinitiativ for å støtte basiskompetanseopplæring for arbeidsledige som del 

av ordinære støtteordninger. Vi vil foreslå et pilotprosjekt i samarbeid med tre til fem  lokale 

arbeidsformidlingssentre.  

Første møte med avdelingsleder for Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal fant sted 7. juni. 

Den nye loven trer i kraft 1. august. Vi vurderer for tiden mulighetene for realisering av noen 

pilotkurs finansiert av Agentur für Arbeit (arbeidsformidlingsbyrå). Vi hadde et nytt møte med 

medarbeider Thomas Kleine 24. oktober 2016. Det er ikke klart om et pilotprosjekt kunne 

starte. Vi er ganske skeptiske. Ikke desto mindre planlegger vi å utvikle en referansemodell for 

de nye offentlige finansierte tiltakene kalt "basiskompetanse" (finansiert av arbeids-

formidlingsbyråer/jobbsentre). 

4. Workshop med representanter fra det tyske forbundsdepartementet for utdanning og 

forskning og det nye styret i den nasjonale koordineringsenheten for «Det tyske 

alfabetiseringstiåret». Vi vil presentere vår europeiske ekspertise, spesielt fra SBS-prosjektet 

og fra EBSN Special Interest Group "Basiskompetanse på arbeidsplassen", som bbb er 

ansvarlig for. 

bbb deltok i et kick-off arrangement for Det tyske tiåret 28.-29. november 2016. De første 

tilbakemeldingene viser at de er interessert i et samarbeid, men ikke før høsten 2017. 

 

5. bbb var ansvarlig for en online-diskusjon om arbeidsrelatert basiskompetanse på 

EPALE. Fra onsdag 14. til fredag 16. september arrangerte European Basic Skills Network 

(EBSN) en online-diskusjon om basiskompetanse på arbeidsplassen for EPALE moderert av 

Rosemarie Klein og Dieter Zisenis fra den tyske forsknings- og rådgivningsorganisasjonen 

Büro für berufliche Bildungsplanung (bbb). Utgangspunktet for diskusjonen var 

suksessindikatorene for gjennomføring av arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring for 

ufaglærte arbeidstakere og arbeidsledige utarbeidet av Straighten Basic Skills-prosjektet. Se: 

https://ec.europa.eu/epale/no/blog/what-works-workplace-basic-skills  - bbb er også ansvarlig 

for den pågående EBSN-spesialinteressegruppen for lesing og skriving på arbeidsplassen.  22 

deltakere fra 15 EBSN-medlemmer deltar i denne spesialnteressegruppen (SIG).  

 

 

 

https://ec.europa.eu/epale/no/blog/what-works-workplace-basic-skills
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 Konklusjon:  

Det er allerede klart at vi valgte tiltak uten kortsiktige resultater. Vi må involvere mange 

interessenter i ulike institusjonelle sammenhenger med komplekse krav til koordinering. Alle 

tiltakene har tatt lengre tid enn planlagt.  

Fra et tysk perspektiv er det nå viktig at arbeidsrelatert basiskompetanse blir sterkere forankret 

i lovverket. Dette krever bindende og langsiktige sikre nettverksstrukturer, samt en smart 

utnyttelse av eksisterende tilskudd og støtteordninger. Med utgangspunkt i dette har vi definert 

og satt i gang våre "pilotprosjekter". Som et resultat kan det sies at den grunnleggende 

aksepten for tilbud om arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring for ansatte og 

arbeidssøkere har økt vesentlig hos alle beslutningstakere, hos samarbeidspartnere, 

bedriftsorganisasjoner og fagforeninger, og også innen voksenopplæringen. Arbeidsrelatert 

basiskompetanseopplæring og -veiledning kan implementeres bedre spesielt i samarbeid med 

bedrifter. I vårt Gruwe-prosjekt ble det for eksempel gjennomført 34  individuelle opplærings- 

og veiledningsøkter i 26 bedrifter i 2016. Det har også vært en markant økning i 

profesjonaliteten hos leverandørenes instruktører og rådgivere og hos  

voksenopplæringsinstitusjonene. Likevel har våre pilottiltak også vist at for å oppnå en reell 

lovfestet rett til arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring, må man fortsette å ha fokus på det. 

SBS har imidlertid gitt gode koblinger for etablering av nye nettverksstrukturer 

(grunnopplæringsnettverk på statlig og forbundsstatlig nivå, arbeidsformidlingsbyråer, 

bedriftsorganisasjonen for byggebransjen), som vi vil fortsette å bruke 

  



45 
 

Norge: 

 

 Tidsplan:  

I mars 2016 begynte Folkeuniversitetets planleggings- og organiseringsfase for to tiltak – en 

konferanse og en workshop – som begge fant sted i begynnelsen av november 2016.  

 

 Tiltak og indikatorer:  

1. Tiltak: Nasjonal konferanse: “Vi vil ikke være i stand til å møte fremtidige behov for 

flere kvalifiserte arbeidere uten å mobilisere voksne som allerede er i arbeid.”. 

Mål:  

Denne konferansen var rettet mot utøvere av livslang læring, eksperter, beslutningstakere og 

andre interessenter som ønsker å diskutere muligheter for livslang læring i Norge. Målet var å 

dele erfaringer, å lære av andre og å fremme eksempler på god praksis. Videre håpet tiltaket 

på å forbedre det strategiske samarbeidet og nettverkene mellom statlige organer som 

Kompetanse Norge (tidligere VOX) og ansatte i voksenopplæringssentre som tilbyr opplæring 

i fagbrev og grunnleggende ferdigheter (voksenopplæring, arbeidsmarkedsforetak, andre). I 

tillegg også utdanningssledere/-administratorer, og opplæringsledere i kommuner, bedrifter, 

fagforeninger og bransjeforeninger. 

Indikatorer:  

"Nasjonal og regional politikkutforming og nettverksbygging" og "Vellykket samarbeid mellom 

alle organisasjoner som er involvert i arbeidsrelatert opplæring": Folkeuniversitetet har et 

vellykket samarbeid med Kompetanse Norge, som er det norske organet for livslang læring og 

som hører under Departementet for utdanning og forskning, men som også får oppdrag fra 

Justisdepartementet". Nettverk og erfaringsutveksling er viktig for Folkeuniversitetet. Derfor 

inviterte FU ulike institusjoner og interessenter til en konferanse for å forbedre samarbeidet og 

kunnskapen.  
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Tiltaksbeskrivelse:  

Konferansen fant sted i Oslo 1. november 2016 og agendaen inkluderte en paneldebatt og 

presentasjoner fra ulike interessenter.  

NHOs kompetansebarometer (2016) viser at ca 60% av bedriftene rapporterer at de trenger 

ansatte med fagbrev. Behovet for fagarbeidere i fremtiden vil ikke kunne dekkes uten å 

mobilisere voksne som allerede er i arbeid. Gode basiskompetansekunnskaper og fagbev er 

et viktig verktøy mot ekskludering.  

Deltakerne på konferansen diskuterte tre hovedutfordringer som det norske arbeidsmarkedet 

står overfor:  

1. En av tre ungdommer fullfører ikke skolen 

2. Mange mottar sosialhjelp på grunn av helseproblemer 

3. Integrering av flyktninger i det norske arbeidsmarekdet 

I tillegg har det vært store kutt i arbeidsplasseer i oljesektoren. 

Dette har resultert i at en stor gruppe voksne har svake grunnelggende ferdigheter innen 

lesing, skriving og regning. Uten konkrete umiddelbare tiltak vil dette fenomenet ikke forsvinne. 

Den norske staten har anerkjent problemet og har innført et nytt tilskuddspogram. Via 

"Kompetanse Norge" vil utdanningsinstitusjoner som gir opplæring i basiskompetanse (lesing, 

skriving, regning, data og norsk) få mer støtte. Målet er å få så mange voksne som mulig til å 

delta i videreutdanningsprogrammer. Dette vil sikre at de bedre kan delta i både arbeid og 

samfunnet ellers. Det var viktig at to statlige organer, VOX og NAV, deltok i paneldebatten. For 

utdanningsinstitusjoner som FU, som ofte står mellom disse to statlige organisasjonene, er det 

viktig å vise at disse to organisasjonene må samarbeide tettere. Dette ble tydelig formidlet. 

 

0930- 1000 Registrering  Ansvar 

10.00 – 10 
15. 

Åpning FU  

1015-10.35
  

Livslang læring Forsker fra  “Forskningsstiftelsen Fafo”  

10.35 – 
1200 
(kort pause 
underveis) 

Et arbeidsliv i endring  
Nye krav til kompetanse:  
Hva gjør bedrifter, fagforeningene og 
myndighetene for at flere voksne kan 
skaffe seg fagbrev? Hva kan staten via  
Kompetanse Norge (VOX) bidra med? 

Representanter fra NAV, NHO  og LO 
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 Korte innlegg (10 min) + paneldebatt 
og spørsmål 

1200 – 13 
00  

Lunsj og nettverksarbeid   

1300 – 
1345  

3 eksempler fra ulike bedrifter som har 
gjennomført 
basiskompetanseprosjekter som også 
har vært springbrett til fagbrev.  

- prosessindustrien: Dag Madsen, HR-
ansvarlig Bilfinger 
- matvareindustrien: Helge Arild Olsen, 
opplæringskoordinator Mesterbakeren 
- helse og omsorg: Gro Østmoe 
Greenland Held, yrkesopplæring Finstad  

14.00-14.30 God basiskompetanse og fagbrev er 
viktige verktøy i kampen mot 
ekskludering og bør gis høy prioritet.  . 
Nasjonal strategi for basiskompetanse. 
Hvilke bransjer bruker den?  

Margrethe Marstrøm Svendsrud, 
Avdelingsleder Kompetanse Norge 
(VOX) 

14.30 – 
14.50 
 
 
 

Erasmussamarbeid: en mulighet til økt 
inspirasjon og innsikt også innen 
basiskompetanseorådet 

Representant for SIU   

15.15 – 
15.30 

Oppsummering og konklusjon  

 

2. tiltak: Workshop 

Folkeuniversitetets andre tiltak var en intern workshop som fant sted 2. november 2016 i Oslo. 

Folkeuniversitetet (FU) i Norge består av 8 separate selskap. Selv om de alle har navnet "FU", 

har hvert selskap sitt eget individuelle styre og økonomi. Hvert selskap tilbyr sine tjenester 

innenfor et geografisk område som ikke overlapper de andres. På grunn av kommunikasjon 

på tvers av regioner innen FU, er det viktig å sikre effektiv bruk av støtteordningen 

"basiskompetanseopplæring i arbeidslivet" (BKA). Fem av de åtte regionale FU-selskapene 

var representert. Deltakerne representerte forskjellige roller - selgere, studiekonsulenter, 

avdelingsledere samt en regional direktør. Representanter fra tre regioner bidro med 

presentasjoner.  

Mål:  

 Utveksling av gode opplegg for basiskompetanseopplåring 

 Diskusjon rundt hvordan oppnå produktivt samarbeid med arbeidsplassene for å øke 

antallet som deltar i basiskompetanseopplæring – KompetanseplussArbeid  

(Kompetanse Norges program) 

 Utveksling av læringsmateriell for språkopplæring/norskopplæring.  
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 Hvordan sikre god kvalitet og likhet i kommunikasjon med og søknader til  Kompetanse 

Norge (det statlige finansieringsorganet) 

 Hvordan skal vi forstå endringene i retningslinjer og regelverk for 2016/2017 for 

Kompetanepluss fra Kompetanse Norge? 

 Hvordan bruke BKA/Kompetansepluss i frivillige organisasjoner 

Grunn for metodevalg: 

FU valgte en kombinasjon av presentasjoner og workshoper. Emne 4-7 ble presentert i form 

av en kort forelesning fulgt av gruppediskusjon. Hovedfokus lå på utveksling av informasjon 

og gode opplegg i de ulike regionene, og innholdet for dagen var tilrettelagt for å nå dette 

målet.  

Hva er BKA i det norske systemet? 

Som tidligere nevnt er Kompetanse Norge det norske organet for livslang læring og hører 

under Departementet for utdanning og forskning. Deres hovedmål er å bidra til aktivt  

medborgerskap, bedre arbeidsevnen og øke deltakelsen i utdanning. Kompetanse Norge 

femmer tilgang til og deltakelse i formell, ikke-formell og uformell voksenopplæring gjennom 

programmer innen forskning, basiskompetanse, integrering og karriereveiledning, og gjennom 

tilskuddsordninger.  

Programmer og tilskuddsordninger:  

Kompetanse Norge administrerer statlige tilskudd til studieforbund, 

fjernundervisningsorganisasjoner og læringssentre. KN administrerer økonomisk støtte til 

pedagogisk utvikling i studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner. I tillegg styrer 

institusjonen Kompetansepluss, et program rettet mot å bedre basiskompetansen i 

arbeidslivet, og de styrer subsidier for drift av fredssentre og menneskerettighetssentre. 

Kompetanse Norge bidrar til å utvikle tilbud for individuelt tilpasset opplæring for voksne i 

lesing, skriving, regning, data og muntlig kommunikasjon. I samarbeid med 

utdanningsleverandører og bedrifter utvikler de metoder basert på etablerte 

kompetansemålbeskrivelser for grunnleggende ferdigheter hos voksne. De bidrar også til å 

utvikle kartleggingsverktøy. Kompetanse Norge arbeider for å etablere 

videreutdanningsmuligheter og videreutvikling av fagkompetanse for lærere og veiledere innen 

dette feltet. 
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 Konklusjon: 

Hovedkonklusjonen fra "2. tiltak: Workshop" ble beskrevet av en av deltakerne mot slutten av 

workshopen: "Vi må etablere flere arenaer for å dele beste praksis og utveksle ideer " 

Da vi delte beste praksis, utvekslet opplæringsmateriell og hørte ulike regioner beskrive 

hvordan de håndterte søknadsprosedyren til Kompetanse Norge, ble det tydelig at 

kommunikasjon er viktig for å sikre maksimal kvalitet i BKA-programmer. Selv om alle 

deltakerne kom fra FU, var det fortsatt forskjeller på hvor effektivt mulighetene via Kompetanse 

Norge ble utnyttet. Kompetansepluss innen frivilligheten ble for eksempel kun benyttet av to 

regioner og ga de øvrige regionene innsikt i nye muligheter. Noen regioner hadde fått innvilget 

søknader som andre ikke hadde fått godkjent. Deling av tips og triks i søknadsprosessen med 

Kompetanse Norge var nyttig for å sikre nye BKA-opplæringsmuligheter i 2017.  

 

Romania: 

 

 Tidsplan 

Prøvefasen og pilotprosjektene som ble organisert og utført av IREA innenfor prosjektet 

"Straighten Basic Skills" fant sted i Timişoara i perioden fra oktober til desember 2016. Det var 

nødvendig å starte i oktober fordi dette er starten på skoleåret i Romania. West University i 

Timişoara samarbeidet med vårt institutt for IO3. 

 

 Indikatorer og prosjektbeskrivelse 

Det rumenske instituttet for voksenopplæring valgte indikatorene “Nasjonal strategi” og 

“Produktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og opplæringsleverandører” fordi et 

grunnleggende problem i Romania er mangelen på en nasjonal strategi som kan være nyttig 

for å gi mål for nasjonale opplæringstiltak. Vi ønsker at resultatet av tiltaket skal bli et offentlig 

politisk forslag rundt dette temaet, som utgangspunkt for en bedre lovgivning.  

Vi hadde også som mål å styrke samarbeidet mellom arbeidsgivere og opplærings-

leverandører, og IREA kan, med sin erfaring og ekspertise, bidra til dette. 

For den første indikatoren vi valgte, Nasjonal strategi, hadde vi en innledende diskusjon med 

pedagoger og forskere fra Vitenskapsutdanningsdepartementet ved Fakultetet for sosiologi og 

psykologi ved West University of  Timisoara.  Diskusjonen ble organisert som en fokusgruppe 



50 
 

som besto av 6 personer. Fokusgruppen skulle ta for seg oppmerksomhet rundt behov innen 

dette området, se på den nasjonale politikken rundt arbeidsrelatert basiskompetanse og 

organisere en workshop for å utarbeide forsøks- og pilotfasen. 

I det første møtet preenterte IREA-teamet SBS-prosjektets mål og formål og tiltak og aktiviteter 

gjennomført fram til da, inkludert C1-aktiviteten “lær opp instruktørene”- workshopen, som  

IREA var vertskkap for i Timisoara i januar 2016.  Fokusgruppens konklusjoner var: 

- mangel på lovgivning for å regulere disse aspektene av grunnleggende utdanning og 

basiskompetanse er viktig; 

- minimal deltakelse fra de viktigste aktørene i dette spørsmålet. 

- kvalitetssikring av tidligere opplæring og ferdigheter kreves. 

 

Tilbakemelding på for SBS-prosjektet var positivt, ga håp, og arbeidet og engasjementet fra 

alle samarbeidspartnere i dette prosjektet ble rost, noe som viste et ønske om å formidle  

prosjektet videre.  

I slutten av oktober arrangerte vi i samarbeid med Vest-Universitetet i Timisoara en workshop 

om basiskompetanse i Romania. Emnet for debatt var den rumenske nasjonale strategien for 

grunnopplæring og basiskompetanse, graden av kunnskap om emnet, og løsninger foreslått 

for å bedre situasjonen.  

De inviterte inkluderte personer fra utdannings- og forskningsdepartementet, folk fra Institutt 

for utdannelsesvitenskap i Bucuresti, folk fra lokale og regionale myndigheter, nøkkelpersoner 

fra ulike frivillige organisasjoner, interessenter, forskere i pedagogikk, alle som viser interesse 

for dette feltet.  

Hovedutfordringene politisk innen dette området dreier seg om fire temaer:  

1. Komme seg inn på arbeidsmarkedet og deretter skape seg en videre karriere, begge deler 

krever god kompetanse innen arbeidslivsferdigheter så vel som tekniske ferdigheter til å utøve 

spesifikke arbeidsoppgaver.  

2. Behov for å øke tilgangen til nyskapende, videregående opplæring og opplæring av god 

kvalitet, et ypperlig sted for overføring av arbeidslivsferdigheter, og for å sikre at flere unge tar 

del i og fullfører sin utdanning.  

3. Å skape muligheter for å skaffe seg arbeidslivskompetanse for vanskeligstilte unge, inkludert 

de som har gått ut av skolen eller aldri deltatt, og de som jobber i den uformelle økonomien 

under vanskelige forhold. Disse unge kvinnene og mennene mangler ofte ikke bare tilgang til 
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opplæring, men også de yrkesmessige eller personlige rollemodellene som kan bidra til deres 

ansettelsesevne.  

4. Å få anerkjennelse for yrkeskompetanse  oppnådd utenfor arbeidsplassen, gjennom 

oppgaver i hjemmet, i samfunnet, klasserommet eller på fritiden. 

 

Emnene i workshopen var: 

- Hvorfor er en nasjonal kompetansestrategi viktig? 

- Hva er hovedprinsippene for en sunn kompetanseutviklingsstrategi? 

- Hva kan man oppnå ved å utvikle en nasjonal kompetanseutviklingsstrategi? 

- Hvordan kan disse strategiske hovedprinsippene bli innarbeidet i nasjonal 

kompetansestrategi? 

 

Workshopen ble avsluttet med en oversikt over viktige sider av dette temaet, viktige 

forutsetninger for å foreslå en offentlig politikk og forberede en strategimodell. 

Konklusjon: Strategien som kommer fra denne økte interessen for kompetanseutvikling som 

et viktig middel til å takle økonomiske, sosiale og utviklingsmessige bekymringer kalles 

vanligvis en nasjonal politikk (eller strategi eller plan) for kompetanseutvikling, TVET (technical 

and vocational education and training=teknisk og yrkesrettet utdanning og opplæring), HRD 

(human resources development=personalutvikling) eller livslang læring. Strategien er adskilt 

fra, men ofte knyttet til, regulær utdannings- eller arbeidspolitikk. Den fokuserer ikke bare på 

unge som har fullført sin formelle skolegang, men også på voksne arbeidere, dropouts, 

arbeidstakere i uformell økonomi og svake grupper.  

 

For den andre indikatoren Produktivt samarbeid mellom arbeidsgivere og 

opplæringsleverandører valgte vi å holde en workshop hos oss der vi inviterte arbeidsgivere, 

ulike bedrifter. Hovedsamarbeidspartner var Continental Automotive Romania, vi inviterte 

personer fra opplæringsleverandører, og vi inviterte også representanter for mulige 

arbeidssøkere i samarbeid med Youth Foundation. 

På denne workshopen utarbeidet vi en liste over de viktigste  ferdighetene som arbeidsgivere 

ønsker at de ansatte skal ha og som instruktørene bør huske på: 

- Kommunikasjon (skriftlig og muntlig) – Du trenger ikke kunne tale profesjonelt eller 

skrive en bok. Ansatte må kunne grunnleggende grammatikk og setningskonstruksjon.  

- Data – Bedrifter forventer i dag at ansatte kan søke jobb på nett og følge opplæring via 

dataprogrammer. De forventer også at ansatte har grunnleggende ferdigheter i 

tekstbehandling, regneark og presentasjonsprogram. 

- Kundebehandling – De fleste jobber som skapes i dag er i tjenestesektoren. Å forstå 

kundenes betydning er avgjørende. 
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- Læring – Ansatte bør være åpne for nye læringserfaringer, bevisst på hvordan de 

foretrekker å lære, og være forberedt på å beskrive sin læringsstil for ledelsen.  

- Matematikk – Ansatte bør kunne grunnleggende regning. 

- Teamarbeid – Ansatte må kunne samarbeide med andre. Dette betyr å kunne 

kommunisere effektivt med dem. Forstå deres arbidsoppgaver. Og lære av dem.  

Virtuelle arbeidstakere er ikke fritatt for dette. 

- Ta beslutninger – Verdsatt av arbeidsgivere av mange grunner, å være i stand til å ta 

beslutninger er viktig for å komme seg videre i livet. Noen ganger er det ikke 

beslutningen i seg selv som er viktigst, men det at du har tatt den og gått videre.   

- Mellommenneskelige ferdigheter - Evnen til å jobbe i team, forholde seg til mennesker 

og håndtere konflikter er en verdifull ressurs på arbeidsplassen. 

- Problemløsing dekker de analytiske ferdigheter som kreves for å vurdere informasjon 

eller situasjoner og bestemme de mest hensiktsmessige måtene å løse problemer på. 

Disse ferdighetene inkluderer bevissthet om langsiktige konsekvenser av handlinger 

og evne til å vurdere og tilpasse planlagte handlinger. 

 

Spesifikke  metoder brukt i tiltakene: 

• lær deg å lære’-tiltak; 

• innovasjon ved å legge basiskompetanseopplæring inn i yrkesopplæring; 

• integrere basiskompetanseprogrammer på arbeidsplassen; 

• undervisning og veiledning som opplæringsstrategi; 

• integrere positiv holdning til opplæring i bedriften; 

• intensivkurs som tar hensyn til deltakernes behov og bakgrunn; 

• kontekstualisere opplæring i reelle situasjoner; 

• ressurs- og tilbakemeldingsorientert læring.  

Indikatorer 

Antall deltakende organisasjoner: 5  

Antall deltakende eksperter: 15 

 Finansiering 

Utprøvingsfasen og pilotprosjektene ble finansiert i sin helhet av Straighten Basic Skills-

prosjektet. 

 



53 
 

Antall IREA-ansatte som deltok: 3 (1 prosjektleder, 2  forskere) 

 

Storbritannia: 

 

 Indikatorer, metode og tiltaksbeskrivelse 

Evalueringsmetodikken benytter seg av en blandet metodetilnærming. Seminarene ble 

observert, kvalitative diskusjoner og tilbakemeldinger ble tatt opp av en forsker under 

aktivitetene. Tilbakemeldinger fra seminaret ble samlet på slutten av aktivitetene, gjennom et 

evalueringsskjema i papirformat. Evalueringsskjemaet samlet både kvalitative og kvantitative 

data gjennom en rekke åpne og lukkede spørsmål. Vi mottok 8 svar fra det første seminaret, 

og 20 fullstendige og 2 ufullstendige svar fra det andre seminaret.  

Seminaraktiviteteter 

SEMINAR 1, 9. JUNI 2016 

Det første seminaret fant sted samtidig som England Impact Forum, som Learning and Work 

arrangerer som del av vår rolle som Storbritannias nasjonale koordinator for European Agenda 

for Adult Learning (EAAL). Dette hadde den dobbelte fordelen at den sikret høy deltakelse og 

kunne kobles til forumets arbeid med å påvirke kompetansestrategien i Storbritannia. 

Seminaret fokuserte på arbeidsrelatert basiskompetanse og varte i 2 timer. 

Om deltakerne 

På seminaret deltok 14 representanter fra et godt utvalg organisasjoner som arbeider med 

voksenopplæring i England.  Organisasjonene som deltok inkluderte 

videreutdanningsinstitutter, voksenopplæringstilbydere, en større landsomfattende frivillig 

organisasjon , National Careers Service, EPALE UK, ledelsen for EAAL England Impact 

Forum, og lokale myndigheter. 

 

 

 

 

Figur 1: Fordeling av deltakere etter organisasjonstype 
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Base: Alle 14 deltakere 

Det var et bredt spekter av grunner for å delta på seminaret. Flertallet av deltakerne kom for å 

få større kunnskap og forståelse om arbeidsrelatert basiskompetanse, både i Storbritannia og 

Europa. To kom for å diskutere hvordan man definerer arbeidsrelatert basiskompetanse, 

særlig når det gjelder å møte arbeidsgivernes behov, og andre kom for å holde seg informert 

om fremskritt i sektoren. En deltaker var på utkikk etter å se hvordan de kunne skape et  

rammeverk i frivilligheten som inneholdt basiskompetanse for å forbedre resultatene for sine 

frivillige.  

‘'(Jeg kom for) å få mer kunnskap og forståelse om arbeidsrelatert basiskompetanse både i 

Storbritannia og Europa”' Deltakers evalueringsskjema 

“For å få bedre forståelse for hvordan basiskompetanse defineres og innlemmes i 

arbeidsrelatert opplæring.” Deltakers evalueringsskjema 

Av de åtte evalueringsskjemaene vi fikk fra deltakerne, visste flertallet "litt" eller "en god del" 

om arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring i Europa før seminaret. Kun én person kjente 

ikke til noe om arbeidsrelatert basiskompetanse i Europa før arrangementet.  

 

Seminar 

Etter introduksjoner og en kort diskusjon om strategisk kontekst, besto seminaret av to deler, 

som hver fulgte samme format: presentasjon, spørsmål og svar, diskusjon og et sammendrag 

av hovedpunkter. 
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Del 1: Sammendrag av forskning 

Del 1 så på nyere forskning innen arbeidsrelatert basiskompetanse i England, før man 

skisserte arbeidet til SBS. Presentasjonen fremhevet endringene i sektoren for arbeidsrelatert 

basiskompetanse de siste 10 årene, med fokus på omprioritering av finansiering mot lærlinger 

og strategiske endringer som ser ut til å begrense rollen for opplæring i lesing/skriving og 

regning på arbeidsplassen. Imidlertid har arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring igjen blitt 

en prioritet. Presentasjonen fremhevet også vanskeligheten ved å definere arbeidsrelatert 

basiskompetanse. For eksempel refereres det både til opplæring i lesing/skriving og regning 

på arbeidsplassen (som ble fremmet under Skills for Life-strategien i England), og til et bredere 

fokus på grunnleggende yrkesopplæring, kanskje til og med lærlingeordningen. Sistnevnte 

synes å være nærmere den nåværende forståelsen hos politiske beslutningstakere i England, 

men ikke nødvendigvis hos utøverne, hvorav mange fortsatt ser et behov og en rolle for 

inkluderende basiskompetanseopplæring.  

OECDs Survey of Adult Skills 3 (2013) og den engelske nasjonale rapporten Building Skills for 

All4 (2016) anbefalte å fremheve betydningen av basiskompetanse, med spesiell fokus på 

ferdigheter i lesing/skriving, regning og “problemløsning i et teknologibasert miljø”. 

Presentasjonen fokuserte på hovedfunnene i begge rapportene.  Den la vekt på 

kompetansebehovene hos unge voksne, som i England presterte under EU-gjennomsnittet5, 

men bemerket også at anbefalingene unnlater å ta hensyn til behovet for politiske strategier 

for å  møte behovene til voksne i arbeid.  

Departementet for næringsliv, innovasjon og fagkompetanse6 bestilte en forskningsrapport fra 

Nasjonalt forsknings- og utviklingssenter og Ipsos Mori, ved navn Impact of Poor Literacy and 

Numeracy on Employers7 (2016). Forskningen baserte seg på en undersøkelse av over fire 

tusen arbeidsplasser. I alt rapporterte 12% av arbeidsplassene et kompetansegap innen i 

grunnleggende ferdigheter, med minst en ansatt som ikke kunne utføre oppgaver som omfattet 

lesing/skriving eller regning på et tilfredsstillende nivå for daglige gjøremål. Forskningen fant 

også at mange arbeidsgivere har dårlig forståelse av basiskompetanseelementene i 

                                                           
3 OECD (2013) OECD Skills Outlook 2013: First Result from the Survey of Adult Skills, OECD. Pdf: 

http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--

eBook%20(04%2011%202013).pdf 
4Kuczera, M., Field, S., and Windisch, H.C. (2016) Building Skills for All: A Review of England, OECD. 

Pdf: https://www.oecd.org/unitedkingdom/building-skills-for-all-review-of-england.pdf 
5Kuczera, M., Field, S., and Windisch, H.C. (2016) Building Skills for All: A Review of England, OECD. 

Chapter 2, p 37.  
6 Departementet med hovedansvar for arbeidsrelatert basiskompetanse for voksne over 19 år i 

England. 
7Tu, T., Colachan, M., Hale, C., D’Souza, J., McCallum, A., Mallows, D., Carpentieri, JD. And Lister, J 

(2016) Impact of Poor Literacy and Numeracy on Employers, BIS, UK.  

http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--eBook%20(04%2011%202013).pdf
http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--eBook%20(04%2011%202013).pdf
https://www.oecd.org/unitedkingdom/building-skills-for-all-review-of-england.pdf
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gjøremålene på arbeidsplassen, og av kompetansenivået hos sine ansatte. Kompetansegapet 

påvirket arbeidsgiverne gjennom økning i feil, begrensninger på innføring av nye eller mer 

effektive prosesser, reduksjon i kvalitet og det påvirket fleksibiliteten på arbeidsplassen.  

Andre undersøkelser som ble nevnt under presentasjonen, fremhevet også fokusendringen i i 

opplærings- og kompetansepolitikken i England, for å understreke arbeidsgiveres behov og 

kompetansegap i arbeidsstyrken. Dette ble avsluttet med en rask titt på “European Survey of 

Skills” for 2014 fra Europeisk senter for utvikling av yrkesopplæring, som oppsummerte 

tilstanden for kompetansebehovene og ulike typer kompetansegap i Europa. 

Presentasjonen fortsatte deretter å diskutere rollen “STRAIGHTEN Basic Skills”-prosjektet har 

for å ta tak i  utfordringene som ble fremhevet av denne forskningen. Suksessindikatorene for 

arbeidsrelatert basiskompetanse, utarbeidet i resultatrapport IO1, ble lagt fram. 

 

Hovedpunkter fra diskusjonene 

Mye av diskusjonen i del en av seminaret dreide seg om 'suksessindikatorene'. Diskusjonen 

gikk på hvordan "suksessindikatorene" var blitt valgt, deres praktiske gjennomføring, og om 

det manglet noe i tilnærmingen. 

Mange syns at de valgte indikatorene var utfyllende, men at noen av var vanskelige å 

gjennomføre i praksis på leverandørnivå. Det ble foreslått å kategorisere indikatorene 

tematisk, noe som kan bidra til implementering, da leverandørene dermed kan fokusere på 

indikatorer som er relevante for dem. Det kan også hjelpe å understreke det i utformingen av 

diagrammet (se figur 1). 
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Figur 1: Diagram over suksessindikatorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusjonen så på om begrepet "suksessindikatorer" var hensiktsmessig. Noen følte at de ga 

en systemisk oversikt, som kartla hele landskapet i sektoren for arbeidsrelatert 

basiskompetanse, i stedet for å være en målbar rettesnor for tilbydere. Det ble anbefalt å endre 

navn på "suksessindikatorene"  for å reflektere den beskrivende systemiske karakteren til de 

valgte faktorene, ett forslag gikk på at indikatorene var forutsetninger eller tilretteleggere for 

suksess, snarere enn suksessindikatorer i seg selv. 

Diskusjonen rundt den systemiske karakteren til de nåværende "suksessindikatorene" førte til 

en diskusjon om deres egnethet i ulike sosiale sammenhenger. Det ble fremhevet at det var 

stor forskjell mellom ulike lands sosiale sammenhenger, der basiskompetanseopplæring  

finner sted. Disse forskjellene innebærer at noen av "suksessindikatorene" kanskje ikke er 

anvendelige under de forhold noen leverandører jobber i. Derfor mente man at det å ta hensyn 

til den sosiale konteksten i landet leverandøren jobber, var en viktig faktor når man skulle sette 

"suksessindikatorer" på tvers av nasjoner.  

Det var stor diskusjon rundt det å ta med deltakernes mening innenfor suksessindikatorene. 

Det ble sagt at suksessindikatorene i sin nåværende form fokuserer stort sett på 

leverandørperspektivet, og kanskje har oversett deltakerperspektivet. Det ble diskutert at 

deltakere på arbeidsplassen hadde ulike behov og hindre for å få tilgang til 
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basiskompetanseopplæring, noe som burde gjenspeile seg i suksessindikatorene. Kultur for 

læring på arbeidsplassen, for eksempel, ville være en viktig systemisk deskriptor som kunne 

anses som en suksessindikator for å gjennomføre arbeidsrelatert basiskompetanse-

opplæring.  

Rekruttering av potensielle deltakere til basiskompetanseopplæring, spesielt etter det 

obligatoriske utdanningsløpet (i England til 18 år), ble også diskutert. Mange av de 

tilstedeværende ga eksempler på at deltakerne er skeptiske til basiskompetanseopplæring, 

selv om de selv har et definert opplæringsbehov. Tidligere negative læringsopplevelser og 

vanskeligheten med å få tilgang til basiskompetanseopplæring tilpasset arbeid, spiller alle en 

rolle i å forhindre enkelte deltakere fra å delta i arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring. Det 

ble også fremhevet at arbeidsledige hadde mindre tilgang til å praktisere arbeidsrelatert 

basiskompetanse, og færre muligheter for å få delta i opplæring for å forbedre ferdighetene. 

Dette ble sett spesielt i forhold til OECDs landsrapport i 2016, som viste at de i arbeidsfør alder 

i gjennomsnitt hadde høyere kompetanse innen lesing/skriving og regning enn unge i England.  

Del 2: Basiskompetanse i arbeidslivet – presentasjon av Folkeuniversitetet, Norge 

 Under seminarets andre del presenterte to kolleger fra “STRAIGHTEN Basic Skills”-partner 

Folkeuniversitetet sin tilnærming til basiskompetanse i arbeidslivet i Norge. Presentasjonen så 

først på den nasjonale konteksten for basiskompetanseopplæring i Norge. Den fortsatte 

deretter med å gi informasjon om hvordan Folkeuniversitetet leverte sin arbeidsrelaterte 

basiskompetanseopplæring. 

Teamet fremhevet at de siste årene har det vært et skifte i industrien fra tradisjonelt manuelt 

arbeid til moderne digitale arbeidsprosesser. Dette har ført til et kompetansegap, med ansatte 

som trenger riktige kvalifikasjoner og kunnskaper for å tilpasse seg de nye prosessene. 

Resultatet har vært et trykk for å oppgradere arbeiderne, der basiskompetanse har vært et 

viktig grunnlag for videreutdanning innen bedriften. Dette har blitt tilbudt med statlig 

finansiering gjennom KompetanseNorge (VOX), for å støtte folk til å engasjere seg aktivt i 

samfunnet og å lære de grunnleggende ferdighetene som kreves for å være i arbeid. Bedrifter 

kan søke om denne støtten for å lære opp ansatte. Mange opplæringsleverandører hjelper 

bedriftene med å søke om denne finansieringen. 

KompetanseNorge (VOX) har utviklet en rekke verktøy for både deltakere og tilbydere for å 

bidra til å gjennomføre politikken som retter seg mot oppgraderings- og 

formaliseringsbehovene i arbeidsmarkedet. Disse verktøyene kan brukes til egenlæring eller 

til instruktørstøttet læring. Arbeidsrelatert basiskompetanse i Norge omfatter ferdigheter i 

lesing, skriving, regning, data og muntlig kommunikasjon.  



59 
 

Folkeuniversitetets representanter beskrev videre hvordan de gjennomførte arbeidsrelatert 

basiskompetanseopplæring innen den norske konteksten. Folkeuniversitetet gjennomførte 43 

basiskompetansekurs på arbeidsplassen i 20168. Kursene ble tilpasset både både deltakerne 

og arbeidsplassene.  

Opplæringen er bedriftsbasert, noen ganger med ansatte spredt på en rekke ulike lokaliteter. 

Kursene ble gjennomført som ‘blandet læring’: der klasseromsbasert undervisning ble 

kombinert med undervisning på nett. Dette gir en rimelig og tilgjengelig læringsmodell for 

voksne. Den nettbaserte delen av opplæringen krever en bærbar datamaskin, høyttalere og  

internettforbindelse. Kursene brukte Facebook aktivt som kommunikasjonsplattform. Videoer, 

lenker og kursmateriell kan legges ut på kursets Facebook-side, og deltakerne kan 

kommunisere med veilder via Messenger når de trenger oppklaring og hjelp. 

Klasseromsbasert undervisning skjer på arbeidsplassen, utenom arbeidstid. Forelesningene 

blir tatt opp på video, noe som gjør at de som ikke er til stede kan ta igjen det tapte og følge 

samme framdrift som de andre. 

Folkeuniversitetets team understreket betydningen av deltakernes motivasjon, spesielt hos 

deltakere med lav utdanning. De fant at det å bruke Facebook som læringsplattform hjalp til 

med å engasjere deltakerne, i tillegg til at det ga dem mulighet til å lære ‘i farta’ via sin 

mobiltelefon. Bruket av interaktiv chat på Facebook, et verktøy de fleste er kjent med, lot 

deltakerne stille spørsmål i gruppechatten når som helst. Veilederen kan deretter svare til hele 

gruppa og dermed skape en online klasseromsdiskusjon.  

Folkeuniversitetet forklarte at mange av deres deltakere var middelaldrende9, med lik 

kjønnsfordeling, med ønske om å formalisere sin kompetanse eller oppgradere den for å bedre 

sin stilling i arbeidsmarkledet. Mesteparten av opplæringen var ikke pålagt. 

Diskusjon 

Det var en spørsmålsrunde etter presentasjonen. Flere var interessert i bruken av blandet 

læringsmetode, med spørsmål om hvor godt dette ble mottatt av både arbeidsgivere og 

deltakere. Ytterligere spørsmål dreide seg om hvorvidt deltakerne fikk fri fra jobben for å 

gjennomføre opplæring i Norge, og Folkeuniversitetet informerte om at mange av deltakerne 

måtte bruke av sin egen fritid eller jobbe ekstra, noe som førte til en debatt om arbeidsgivernes 

holdning til opplæring. Det ble også en diskusjon om insentiver, da kollegene fra 

Folkeuniversitetet fremhevet at deltakere som fullførte fagopplæring hadde en tendens til å 

oppnå lønnsvekst og økt arbeidssikkerhet eller ansettelsesevne. Det kom også spørsmål om 

                                                           
8Per  9. juni 2016 
9Ingen presis aldersfordeling ble oppgitt under presentasjonen.  
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hvordan myndighetene måler resultatene av midlene de bruker, og om forskjellen i 

tilnærmingsmåte mellom de to landene (England og Norge).  

Etter at kollegene fra Folkeuniversitetet forlot gruppen, var det ytterlige diskusjoner rundt  

interessen for å innlemme ferdigheter i muntlig kommunikasjon og data i 

basiskompetansebegrepet. Mange fremhevet at når de spurte arbeidsgivere hva de trengte av 

basiskompetanse, hadde de en tendens til automatisk å inkludere disse ferdighetene. Det var 

en følelse av at definisjonen av basiskompetanse i Storbritannia burde utvides til å inkludere 

disse hovedferdighetene. 

Fokuset på eldre deltakere var også interessant for mange av seminardeltakerne. Ideen om å 

oppgradere eldre ansatte og formalisere deres kompetanse ble ansett som viktig. Man mente 

at statlig finansiering var nøkkelen til å nå disse deltakerne, da mange av seminardeltakere 

ikke anså at arbeidsgivere var villige eller i stand til å finansiere opplæring for disse deltakerne. 

En annet spørsmål som kom opp var arbeidsgivere som satte ansatte på opplæringsløp, for 

eksempel fagopplæringsløp, som baserte seg på formalisering av eksisterende kompetanse, i 

stedet for å utvikle ny kompetanse. Dette var en bekymring hos mange av deltakerne  

Hovedpunkter 

Hovedpunktene som kom ut av diskusjonen var: 

 Det er behov for å diskutere hva som menes med basiskompetanse, og arbeidsrelatert 

basiskompetanse – burde et videre “livskompetanse”-begrep, som inkluderer data, 

helse og andre ferdigheter brukes, eller burde det være videre i den betydning at det 

inkluderer grunnleggende yrkesopplæring? 

 Å utvide definisjonen av basiskompetanse til å omfatte ferdigheter i muntlig 

kommunikasjon og data samsvarer bedre med arbeidsgivernes behov.  I en nylig 

arbeidsgiverundersøkelse, utført som del av reformen for Functional Skills English and 

Maths qualifications i England, la arbeidsgiverne stor vekt på tale- og lytteferdigheter.  

 Man bør ta hensyn til sosial kontekst når man diskuterer ‘suksessindikatorer’. 

 Man bør vurdere å endre navnet på ‘suksessindikatorene’ fra IO1 for å gjenspeile deres 

bruk som systemiske deskriptorer. 

 Man bør vurdere å inkludere deltakerperspektivet i ‘suksessindikatorene’. 

 Bruk av ikke-tradisjonelle digitale plattformer (f.eks. Facebook) som læringplattform er 

et godt eksempel på hvordan man kan engasjere voksne i opplæring.  
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Tilbakemeldinger fra seminar 1 

Alle som deltok på seminaret synes det var ganske nyttig eller veldig nyttig, og mer enn 

halvparten av evalueringens respondenter synes det var veldig nyttig. På spørsmålet om 

hvilken del av seminaret de fant mest nyttig, svarte flertallet at det var den norske presentasjon. 

Å høre fra norske kolleger om deres opplæringsmodell ble ansett spesielt nyttig av 

leverandørene som var til stede.  

‘Å høre om gjennomføring fra en leverandørs ståsted var veldig nyttig. Å forstå hvordan 

arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring gjennomføres i Norge og lære av det.’ 

Deltakers evalueringsskjema 

‘Diskusjonen etter Norges presentasjon ga oss mye å tenke på.’ Deltakers 

evalueringsskjema 

To deltakere mente at seminaret kunne ha vært mer nyttig om Norges presentasjon hadde 

inneholdt mer informasjon om konteksten for opplæringen, og mer informasjon om hvordan 

leverandører i Norge måler resultatene av arbeidet sitt.  

‘Mer om konteksten for selve opplæringen: arbeidsgivers rolle, hva ble gort i forkant av 

opplæringen og ordninger for arbeidsledige’ Deltakers evalueringsskjema 

Etter seminaret følte alle respondentene seg bedre informert om den politiske strategien rundt  

arbeidsrelatert basiskompetanse, hvorav halvparten sa  at de var ‘en god del’ bedre informert, 

og ytterligere tre respondenter rapporterte at de var ‘mye’ bedre informert.  

Flertallet følte at de var "en god del" bedre informert om ulike tilnærminger til å gjennomføre 

arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring, med to respondenter som føler seg ‘noe’ bedre 

informert, og to respondenter som følte seg ‘mye’ bedre informert.  

Flertallet følte seg ‘en god del’ eller ‘mye’ bedre informert om praksis innen arbeidsrelatert 

basiskompetanse rundt i Europa etter seminaret.  

‘Alt i alt et nyttig og informativt arrangement som forhåpentligvis vil gi nyttig utveksling 

av informasjon og strategiformulering.’ Deltakers evalueringsskjema 

Framover ønsket mange av deltakerne å få mer informasjon og eksempler på modeller for 

gjennomføring av arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring. To av respondentene ville 

videreformidle det de hadde lært under seminaret til sin egen organisasjon, og å formulere en 

strategi for å  utvikle sin tilnærming til arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring. Én ville 

vurdere å se på måter de kunne tilpasse modellen for britisk kontekst 
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 ‘[Jeg planlegger] å finne flere eksempler på basiskompetansemodeller. Å finne ut 

hvordan vi som leverandør kan jobbe tettere sammen med lokale bedrifter og deres 

ansatte.’ Deltakers evalueringsskjema 

‘[Jeg planlegger] å bruke informasjonen inn i vår organisasjons strategiutviklings-

prosess, spesielt innen karriereveiledning.’ Deltakers evalueringsskjema 

‘Å finne ut mer om hvordan vi kan utvikle dette i Storbritannia.’ Deltakers 

evalueringsskjema 

Når de ble spurt hvilke utfordringer de så for å kunne gjennomføre disse endringene, fremhevet 

deltakerne behovet for å kontekstualisere og integrere en strategi for arbeidsrelatert 

basiskompetanse både hos arbeidsgiverne og i en bredere lovgivningsmessig konteksten. Å 

få arbeidsgiverne med ble også ansett som en potensiell utfordring for å gjennomføre en 

strategi for arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring i britisk kontekst.  

Seminar 2, 3. november 2016 

Det andre seminaret utgjorde en av workshopene som ble tilbudt som en del av Learning& 

Work Institutes årlige konferanse  English, maths and ESOL conference. Workshopen ble kalt 

Basiskompetanse på arbeidsplassen: tilbud innen lese- og skriveferdigheter for voksne, og 

deltakelsen var god. Siden konferansen fokuserte på engelsk, matematikk og ESOL (engelsk 

som fremmedspråk), var det mye kompetanse tilstede på workshopen, noe som gjorde det 

mulig å drøfte grundig de utfordringene som arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring møter 

på. Workshopen varte en og en halv time.  

Om deltakerne 

På seminaret var det 25 deltakere fra en rekke organisasjoner, blant annet statlige organer, 

frivillige organisasjoner, voksenopplæringsorganisasjoner, arbeidsgivere og 

finaniseringsorganer. 

De deltok av ulike grunner. Som på det første seminaret ønsket halvparten å få større 

kunnskap og forståelse om hvordan man kan tilby basiskompetanseopplæring på  

arbeidsplassen. Fem kom for å diskutere med kolleger og få ideer for hvordan de kunne 

gjennomføre basiskompetanseopplæring på arbeidsplassen, de så spesielt etter praktiske tips. 

To andre deltakere ønsket å bli oppdatert på forskning, utfordringer og nåværende tenkning 

innen sektoren.  

 ‘[Jeg kom for å få] en oppdatering, og håpet at noen av hindrene var  forsvunnet etter 

at jeg jobbet innen dette feltet.’ Deltakers evalueringsskjema 

https://www2.learningandwork.org.uk/EnglishMathsEsolSlides
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‘[Jeg kom for å få] en oversikt over situasjonen og nåværende tenkning  innen 

arbeidsrelatert lesing/skriving og regning’ Deltakers evalueringsskjema 

Av de tyve fullstendige svarene visste halvparten kun “litt” om basiskompetanse, ni visste “en 

god del, mens ingen visste “mye” før de deltok på workshopen.  

Seminar 

Seminaret ble ledet i fellesskap av Alex Stevenson, leder for engelsk, matematikk og 

ESOL ved L&W og dr. Sam Duncan, universitetslektor i voksenopplæring og litteratur 

ved UCL Institutt for utdanning. Økten fokuserte på forholdet mellom arbeidsplassen 

og voksnes lese- og skrivekunnskaper, og endringene i strategisk kontekst og 

forskningsutviklingen på dette området. Seminaret ble gjennomført i form av en 

presentasjon, med tid for diskusjon gjennom hele økten. 

Seminaret begynte med en rekke uttalelser, som deltakerne skulle svare om de var enige eller 

uenige i. Dette stimulerte diskusjonen, der flere deltakere fremhevet at det er reelle hindre for 

folk som prøver å få opplæring i lesing/skriving og regning på arbeidsplassen. Disse hindrene 

inkluderer: Manglende forståelse fra arbeidsgivere for å identifisere personer med lav lese- og 

regneferdighet, små bedrifter har ikke råd til å frigjøre folk til å delta på læring, og 

enkeltpersoner selv ønsker ikke å innrømme at de har lav kompetanse innen lesing eller 

regning.  

«Vi leverer mye til NHS [National Health Service], de er proaktive rundt det å utvikle 

basiskompetanse [kurs i lesing/skriving og regning] på arbeidsplassen, men mindre 

bedrifter sliter fordi de ikke kan frigjøre folk. Vi må være mer nytenkende rundt levering 

til mindre bedrifter». Deltaker. 

«Ingen ønsker å innrømme det (at de har problemer med lesing/skriving eller regning). 

Folk ønsker ikke å ta opplæring utenfor arbeidstiden, og arbeidsgiverne har ikke råd til 

å frigjøre folk til å gjøre det.» Deltaker 

Seminaret så på arbeidsgivernes holdninger til opplæring på arbeidsplassen. Det ble 

understreket  at arbeidsgivere ønsker at basiskompetanseopplæring kun skal være  relevant 

for personens rolle på arbeidsplassen. Arbeidstakerne, derimot, vil ikke bare fokusere på 

arbeid. Deltakerne ønsket et blandet innhold som også kunne dekke behov utenfor arbeidet. 

Dette gjør det vanskelig å tilby kurs som er interessant for deltakerne, men også oppfyller 

arbeidsgivernes behov. Utfordringer rundt små bedrifters opplæringsbudsjett og mulighet for å 

la ansatte delta på basiskompetanseopplæring, ble diskutert. 
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Dr Sam Duncan presenterte forskning utført av Institutt for utdanning på vegne av 

Departementet for næringsliv, innovasjon og ferdigheter. Resultatene fra forskningen 

konkluderte med at forholdet mellom leseferdigheter og arbeidsplassen var komplisert. De fant 

ut at mange arbeidsgivere ikke hadde en klar mening om kravene til  engelsk og regning i ulike 

stillinger. Som et resultat av dette, trodde mange arbeidsgivere at det ikke var et behov for 

opplæring i lesing/skriving, men når det ble diskutert nærmere, viste det seg at behov for 

opplæring i lesing/skriving var blitt identifisert som en annen type opplæringsbehov. For 

eksempel kunne et spørsmål om lesekompetanse bli sett på som en administrativ utfordring 

av en arbeidsgiver. 

 Forskningen viste tydelig at muntlige ferdigheter ble mest verdsatt av arbeidsgivere. Dette blir 

vanligvis ikke dekket i vanlig basiskompetanseopplæring. Dette punktet ble også tatt opp på 

det første seminaret, der det ble fremhevet at muntlige ferdigheter må inkluderes i 

basiskompetanseopplæringen for å møte arbeidsgivernes behov.  

Betydningen av begrepsbruk ble diskutert under økten. Spesielt om hvordan leverandører og 

arbeidsgivere kommuniserer, og språket leverandørene bruker når de snakker med 

arbeidsgivere. En deltaker fremhevet at dette ikke er et nytt fenomen. Også tidligere forskning 

viste at ved å angripe emnet fra en annen vinkel, i stedet for bare fra et  

leseferdighetssynspunkt, kan resultatene bli mer positive.  

“For 10 år siden, i prosjektet mitt om basiskompetanse i ufaglært arbeid, var funnene 

svært like ... vi fant ut at å angripe det fra et leseferdighetssysnpunkt ikke var nyttig, 

men at det var mer produktivt hvis arbeidsgiverne ble oppfordret til å ta tak i problemene 

ved å bruke sine egen systemer.” Deltaker   

En annen deltaker, som representerte en bedrift, understreket også at når en arbeidsgiver 

ønsket basiskompetanseopplæring på arbeidsplassen, var det vanskelig å kommunisere med 

opplæringsleverandører. De opplevde at når de forsøkte å diskutere skreddersydde kurs for 

ansatte, var det vanskelig  å få tilbud som tilfredsstilte deres behov. De opplevde at  en 

‘samarbeidsleder’-rolle hos det lokale videreutdanningsinstituttet eller 

opplæringsleverandøren kunne oppmuntre arbeidsgivere til å gi basiskompetanseopplæring 

på arbeidsplassen, ved å gjøre det lettere å fremsette arbeidsgiverens krav og å koordinere 

leveransen.  

Et interessant punkt som kom opp under workshopen gjaldt virkningen regjeringens politiske 

fokus på lærlinger har hatt på arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring. Det var bekymring 

rundt hvordan de obligatoriske kravene til basiskompetanse i engelsk og regning er for 

lærlinger, noe som betyr at lærlingene med størst behov for opplæring kanskje ikke fullfører 
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lærlingeløpet, da de kanskje ikke klarer å fullføre opplæringen innen innen de fastsatte 

tidsrammen. Dette setter lærlingene i en sårbar stilling hos arbeidsgiveren, da deres ansettelse 

kan være betinget av å at de fullfører lærlingeprogrammet innen den fastsatte tidsrammen.  

Mot slutten av økten var det en diskusjon om “STRAIGHTEN Basic Skills” sine 

suksessindikatorer. Flere punkter for forbedring ble notert: For det første, betydningen av at 

støttende rådgivnings-  og veiledningssystemer må omfatte deltakere med 

funksjonshemninger og tilleggsbehov. Suksessindikatorene og veikartet må inneholde begrep 

som er spesifikke for dem med tilleggsbehov, slik at ingen blir ekskludert fra 

basiskompetanseopplæring. For det andre var det viktig å sørge for at suksessindikatorene 

ikke er for normative. Deltakerne var bekymret for at indikatorene, som de foreligger, kan kvele 

innovasjon og utvikling på grasrotnivå. Til slutt mente man at arbeidsplassen burde være mer 

delaktig i basiskompetanseopplæring.  

Hovedpunkter: 

 Arbeidsgivere finner det vanskelig å kartlegge mangler i kompetanse. 

 Terminologien som brukes av voksenopplæringsleverandører kan være et hinder for å 

engasjere arbeidsgivere. 

  Å bygge relasjoner mellom leverandører og arbeidsgivere bør fokusere på 

arbeidsgivernes behov, i tillegg til  det deltakerne trenger. 

 Støttende rådgivnings- og veiledningssystemer må omfatte deltakere med 

tilleggsbehov og funksjonshemninger. 

  Suksessindikatorene er ganske normative, og må være mer fleksible 

 

Tilbakemeldinger seminar 2 

Alle unntatt en synes workshopen var ‘veldig nyttig’ eller ‘ganske nyttig’. Flertallet synes at det 

mest nyttige var  diskusjonene og det å høre ulike synspunkt fra både leverandører og 

arbeidsgivere. Spesielt velkomne var diskusjonene rundt forholdet til arbeidsgiverne, og 

forskningen på dette området.  

‘Det mest nyttige var å høre kollegers og andre deltakeres efaringer og ideer’ Deltakers 

evalueringsskjema 

‘Å gå gjennom hindrene for å arbeide med arbeidsgivere var veldig nyttig’ Deltakers 

evalueringsskjema 

Da deltakerne ble spurt om hva de savnet i workshopen, sa alle at de ville ha likt å ha bedre 

tid. Spesielt mer tid til å diskutere med de andre deltakerne.  
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‘Kanskje litt mer tid til diskusjon i små grupper.’ Deltakers evalueringsskjema 

‘Mer tid, mer diskusjon: det ble for lite tid på grunn av tidsrammen.’ Deltakers 

evalueringsskjema 

Etter workshopen sa 12 deltakere at de følte seg ‘en god del’ bedre informert om 

arbeidsrelatert basiskompetanse, mens fem andre sa at de følte seg ‘mye’ bedre informert. 

Men 3 følte seg bare ‘litt’ bedre informert, og en person følte seg ikke bedre informert etter å 

ha fullført workshopen.  

På samme måte sa 13 deltakere at de følte seg ‘en god del’ bedre informert om 

tilnærmingsmåter til basiskompetanseopplæring, mens 2 følte seg ‘mye’ bedre informert. Igjen 

var det en som ikke følte seg bedre informert om tilnærmingsmåtene til 

basiskompetanseoplæring. Begge svarene der de ikke følte seg bedre informert, kan ha med 

ekspertisen som var til stede på workshopen å gjøre.   

Mange deltakere hadde planer de ønsket å gjennomøre etter workshopen. Mange vurderte å 

utforske ulike måter de kunne samarbeide med og utvikle forhold til arbeidsgivere. Spesielt var 

deltakerne ute etter å kunne utarbeide mer skreddersydde tilbud, og vurderte måter å hjelpe 

arbeidsgivere til å kartlegge kompetansegap. Andre vurderte måter å fremme ikke-formell 

opplæring på arbeidsplassen, og å  bringe videre til skolene det de hadde lært. 

 "Samarbeidsforhold med arbeidsgivere for å støtte dem i å kartlegge og ta tak i 

 kompetansegap.”  Deltakers evalueringsskjema 

‘Diskutere ulike modeller – ikke bare generell regning og engelsk, men skreddersydd 

basiskompetanse for hele arbeidsplassen.’ Deltakers evalueringsskjema 

‘Kontakte lokale arbeidsgivere og involvere dem mer.’ Deltakers evalueringsskjema  

Den viktigste utfordringen deltakerne identifiserte for å kunne nå sine mål, var  

finansiering. Andre utfordringer inkuderte behovet for mer tid, støtte fra toppledelse og 

muligheten til å være mer fleksibel i opplæringsleveransen.  

Andre kommentarer fra workshopen: 

‘Takk for en veldig stimulerende  workshop!’  Deltakers evalueringsskjema 

‘Godt planlagt og gjennomført og stimulerende, takk.’ Deltakers evalueringsskjema  

 

Konklusjon 
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STRAIGHTEN basic skills-prosjektet  tar sikte på å bedre tilgangen til opplæringsmuligheter 

for voksne gjennom å fremme gode modeller for opplæring i basiskompetanse relatert til arbeid 

og på arbeidsplassen. 

 Denne rapporten var basert på to seminarer om arbeidsrelatert basiskompetanse for IO3 av 

*STRAIGHTEN basic skills’-prosjektet. Målet med de engelske seminarene var å informere 

deltakerne om dagens politikk og forskning rundt arbeidsrelatert basiskompetanse, gi 

eksempler på opplæringsmodeller og å fremme diskusjon rundt arbeidsrelatert 

basiskompetanse. 

Det første seminaret besto av to presentasjoner etterfulgt av en spørsmålsrunde og diskusjon. 

Den første presentasjonen handlet om dagens forskning og politske strategier i Storbritannia 

og Europa. Den andre presentasjonen ga en case-studie fra Norge om å gi opplæring i 

arbeidsrelatert basiskompetanse til voksne via blandet læring. Begge genererte grundig 

diskusjon rundt definisjonen av arbeidsrelatert basiskompetanse, suksessindikatorer og 

hvordan engasjere deltakere og arbeidsgivere 

På det første seminaret fant mange deltakere det praktiske opplæringseksemplet fra Norge 

veldig nyttig. Eksemplet på arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring genererte mange 

spørsmål og diskusjoner, der mange i etterkant ønsket å finne ut mer om andre 

opplæringsmodeller. Mange mente at seminaret kunne ha hatt mer tid til spørsmålsrunden 

med kollegene fra Norge.  

Det andre seminaret besto av en presentasjon, med muligheter for diskusjon og innspill fra 

deltakerne underveis. Det var mye diskusjon rundt det å engasjere arbeidsgivere, hindre  for 

opplæring i leseferdigheter og basiskompetanse og muligheter tilbyderne kunne prøve ut. 

Hovedpunkter var: Forbedre samarbeidet mellom leverandører og arbeidsgivere, inkludere  

muntlige ferdigheter i basiskompetanse, og arbeidsgiveres forståelse av de ferdighetene de 

ansatte trenger. 

På dette seminaret fant deltakerne at diskusjonen med de andre deltakerne, spesielt med 

arbeidsgiverne som var til stede, var veldig nyttig. Mange deltakere rapporterte at de ville ha 

likt å ha mer tid til disse diskusjonene.  

Samlet sett følte flertallet seg bedre informert etter å ha deltatt på seminarene, og at de hadde 

nytte av diskusjonene rundt arbeidsrelatert basiskompetanse. Det var noe diskusjon på begge 

seminarene rundt det å innlemme flere ferdigheter i arbeidsrelatert basiskompetanse i 

Storbritannia, og hvordan tilbydere kunne inkorporere disse for bedre å møte 

arbeidsgiverbehov. Så langt har begge seminarene generert mye diskusjon rundt ulike 

tilnærmingsmåter til arbeidsrelatert basiskompetanse. Flere deltakere hadde til hensikt å 
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formidle det de hadde lært i seminarene i egne organisasjoner, med håp om at de skal kunne 

levere opplæring i arbeidsrelatert basiskompetanse til deltakerne mer effektivt. Mange 

deltakere så på nye måter for å bygge relasjoner og arbeide i samarbeid med arbeidsgivere,  

for bedre å møte deres kompetansebehov i fremtiden.   


