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Abstrakt 

Denna rapport beskriver innovativa sätt och metoder för att 
genomföra nyckelkompetenser för livslångt lärande inom olika 
ämnen, yrkesområden och situationer i formella, informella och 
icke-formella sammanhang. Rapporten utgör bakgrunden till den 
aktuella online-guiden. 
 
Guiden bygger på god praxis som identifierats i partnerländerna. 
 
I rapporten beskrivs också hur nyckelkompetenser för livslångt 
lärande kan identifieras och erkännas och det ges exempel på olika 
verktyg som kan användas för detta. 
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CLIL Content and Language Integrated Learning (Integrerat lärande av innehåll och 

språk) 
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Sammanfattning 

Projektet Together for Future VETskills (ToVET) finansieras av Europeiska unionen inom ramen för 
programmet Erasmus+ KA3 - Support for Policy Reform Networks and Partnerships of Vocational 
Education and Training (Stöd till politiska reformnätverk och partnerskap inom yrkesutbildning 
(VET)). 
 
Projektet omfattar fyra nätverk från olika delar av Europa. 
 
Projektet syftar till att: 
 

− Stärka samarbetet mellan yrkesutbildningsanordnare genom ömsesidigt lärande, 
vägledning av kollegor och kapacitetsuppbyggnad för att förbättra yrkesutbildningens 
kvalitet och attraktionskraft. 

− Främja och stödja en effektiv användning av EU:s finansiella instrument. 

− Stödja genomförandet och spridningen av relevanta EU-instrument och -initiativ inom 
yrkesutbildningen på det nationella språket eller de nationella språken när så är möjligt. 

− Involvera och nå ut till yrkesutbildare som ännu inte bidrar till eller drar nytta av det 
europeiska samarbetet. 

− Bidra till den europeiska veckan för yrkeskunskaper- VET Skills Week 

− Stödja utvecklingen av en internationaliseringsstrategi på utbildningsanordnarnivå för att 
främja mobiliteten för ledare, personal och studerande inom yrkesutbildningen samt 
upprättandet av samarbetspartnerskap. 

− Främja innovativt lärande av nyckelkompetenser inom yrkesutbildningen (t.ex. möjliggöra 
flexibilitet och anpassningsförmåga för att tillgodose individuella inlärningsbehov) genom 
att anpassa programutformning och bedömning. 

 
Inom denna ram syftar den här guiden till att samla in och sammanfatta befintliga förfaranden och 
god praxis när det gäller användningen av ramverket för nyckelkompetenser för livslångt lärande 
inom yrkesutbildningen i de tre partnerländerna i projektet. 
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Introduktion 

Vi lever i en värld som förändras snabbt. EU-medborgarna måste kontinuerligt utveckla 
kompetenser för att framgångsrikt hantera de utmaningar som äger rum i arbetet, i privatlivet och 
i samhället. Det sätt på vilket vi arbetar, lär oss, deltar i samhället och lever vårt dagliga liv 
förändras i takt med den tekniska utvecklingen och de globala och demografiska utmaningarna. 1 
Dessutom har Covid-19-pandemin accelererat befintliga trender inom distansarbete, e-handel och 
automatisering, och upp till 25 procent fler arbetstagare än vad som tidigare beräknats tros 
behöva byta yrke. 2 
 
Eftersom tekniken spelar en allt viktigare roll på flera områden i livet, leder det till att färdigheter 
snabbt blir föråldrade och nya arbetsmodeller skapas, krävs det att människor uppdaterar sina 
personliga färdigheter genom hela livet. Människor behöver kompetens för att hantera osäkerhet, 
vårda sin motståndskraft, utvecklas på ett personligt plan, bygga upp framgångsrika mänskliga 
relationer och lära sig att lära.3 
 
Vi måste förbereda unga människor för framtidens jobb genom att se till att de har rätt typ av 
färdigheter för att framgångsrikt navigera i en ständigt föränderlig och teknikrik arbetsmiljö, och 
ge alla arbetstagare möjlighet att kontinuerligt upprätthålla sina färdigheter, öka sin kompetens 
och/eller omskola sig under hela arbetslivet. Rätt kompetens kommer att hjälpa individer att 
anpassa sig till dessa förändringar och säkerställa deras välbefinnande samtidigt som de bidrar till 
samhället, produktiviteten och den ekonomiska tillväxten.4 
 
I dag måste människor vara utrustade med både hårda och mjuka kompetenser i arbetslivet. 
Hårda kompetenser eller tekniska kompetenser är talanger och förmågor som lätt kan mätas. De 
är vanligtvis specifika för ett visst arbete och kan läras genom utbildning i skolan eller på 
arbetsplatsen. Mjuka kompetenser är mera svårdefinierade kompetenser som ofta inte bara gäller 
för ett specifikt arbete utan är universella och kan överföras till ett annat yrke. Mjuka 
kompetenser kallas ofta för transversala kompetenser, kärnfärdigheter eller grundläggande 
färdigheter och är hörnstenen för en persons personliga utveckling5, t.ex. självkänsla och 
självstyrning, motivation, ansvarskänsla, flexibilitet (personlig utveckling), beslutsfattande, empati, 
ledarskap, social förmåga (social utveckling) och tidshantering (lära sig att lära). 6 Dessa 
tvärgående färdigheter och kompetenser är byggstenar för utvecklingen av de "hårda" färdigheter 
som krävs för att lyckas på den snabbt föränderliga arbetsmarknaden. 
 
För att möta framtidens behov antog Europeiska kommissionen 2018 den reviderade 
rekommendationen om nyckelkompetenser för livslångt lärande (Recommendation on Key 
Competences for Lifelong Learning), där man fastställer en uppsättning kärnkompetenser som är 
nödvändiga för att arbeta och leva på 2000-talet. I den nya europeiska kompetensagendan för 
hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft som offentliggjordes 2020 har de infört 
åtgärder för att stärka den hållbara konkurrenskraften (bilaga 1). Åtgärderna omfattar bland annat 

 
1 DG Employment, Social Affairs & Inclusion (European Commission), 2021b. 
2 Lund, S., Madgavkar, A., Manyika, J., Smit, S., Ellingrud, K. & Robinson, O. 2021. 
3 Caena, F. 2019. 
4 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2017.  
5 ESCO - ESCOpedia - European Commission (europa.eu) ESCO - ESCOpedia - European Commission (europa.eu) 
6 Caena 2019, 14 

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Transversal_knowledge_44__skills_and_competences
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Transversal_knowledge_44__skills_and_competences
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främjande av entreprenörskap och tvärgående kompetenser, digital kompetens för alla, ett 
initiativ om individuella lärandekonton och en europeisk strategi för mikromeriter. De metoder 
som beskrivs i denna rapport kommer att stödja dessa åtgärder. 

Framtida arbetsfärdigheter 

Enligt World Economic Forums rapport Future of Jobs 2020 kommer 50 % av alla arbetstagare att 
behöva omskolning fram till år 2025. Som framgår av figur 1 "Top Skills for 2025" står kritiskt 
tänkande och problemlösning högst upp på listan över de kompetenser som arbetsgivarna tror att 
det kommer att behövas under de kommande åren. Bland de nya färdigheter som kommer att 
efterfrågas finns självstyrning, t.ex. aktivt lärande, flexibilitet, stresstolerans och motståndskraft. 7 
Enligt Cedefop ökar efterfrågan på IKT-färdigheter, problemlösningsförmåga, avancerad läs- och 
skrivkunnighet, inlärningsförmåga, förmåga att anpassa sig till förändringar, ansvarstagande, 
teamarbete och kreativitet.

 
Figur 1. Top 10 viktigaste färdigheterna 2025 – World Economic Forum 2020 

 
7 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), 2019. 
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Nyckelkompetenser 

I det reviderade dokumentet om nyckelkompetenser från 2018 betonas syftet med 
nyckelkompetenser genom att det sägs att "i en snabbt föränderlig och starkt sammankopplad 
värld kommer varje person att behöva ett brett spektrum av färdigheter och kompetenser och 
behöver utveckla dem kontinuerligt under hela livet".  Rekommendationen är ett referensverktyg 
som identifierar de åtta nyckelkompetenser som anses vara avgörande för personlig prestation, 
livsstil som stöder hälsa och hållbarhet, anställbarhet, aktivt medborgarskap och social 
inkludering.8 Rekommendationen är ämnad för utbildningsanordnare. 
 
Som framgår av figur 2 omfattar dessa kompetenser läs- och skrivfärdighet, flerspråkighet, 
matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik, samt digital, personlig 
och social kompetens och lärande för att lära sig, medborgarskap, entreprenörskap samt kulturell 
medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 
 

 
Figur 2: Nyckelkompetenser för livslångt lärande enligt EU:s reviderade rekommendationer 2018 
 
Nyckelkompetenserna är en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder. 
• Kunskap 
Kunskap består av begrepp, fakta och siffror, idéer och teorier som redan är etablerade och som 
stöder förståelsen av ett visst område eller ämne. 
• Färdigheter 
Färdigheter definieras som förmågan att i praktiken genomföra processer och använda befintlig 
kunskap för att uppnå resultat. 
• Attityder 
Attityder beskriver viljan och inställningen till att agera eller reagera på idéer, personer eller 
situationer. Nyckelkompetenserna utvecklas under hela livet genom formellt, icke-formellt och 

 
8 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), 2019. 
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informellt lärande i olika miljöer, t.ex. i familjen, skolan, på arbetsplatsen, i grannskapet och andra 
sammanhang. 
 
Alla nyckelkompetenser anses vara lika viktiga, och aspekter som är viktiga för ett område stöder 
kompetensutvecklingen inom ett annat. Exempelvis är färdigheter som kritiskt tänkande, 
problemlösning, teamarbete, kommunikation, kreativitet, förhandling, analytiska och 
interkulturella färdigheter inbäddade i nyckelkompetenserna. 
 
Kompetens i kommunikation och interaktion 
Kompetens in kommunikation och interaktion är förmågan att identifiera, förstå, uttrycka, skapa 
och tolka begrepp, känslor, fakta och åsikter i både muntlig och skriftlig form, med hjälp av 
visuellt, ljud-/audiomaterial och digitalt material inom olika discipliner och sammanhang. Det 
innebär förmågan att kommunicera och skapa kontakter med andra på ett effektivt och kreativt 
sätt. Utveckling av läs- och skrivkunnighet utgör grunden för fortsatt lärande och ytterligare 
språklig interaktion. Beroende på sammanhanget kan läs- och skrivkunnighet utvecklas på 
modersmålet, undervisningsspråket och/eller det officiella språket i ett land eller en region. 9 
 
Flerspråkig kompetens 
Denna kompetens definierar förmågan att använda olika språk på ett lämpligt och effektivt sätt för 
kommunikation. Den har i stort sett samma huvuddimension som läs- och skrivkunnighet: den 
bygger på förmågan att förstå, uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter i både 
muntlig och skriftlig form (lyssna, tala, läsa och skriva) i ett lämpligt urval av samhälleliga och 
kulturella sammanhang, i enlighet med egna önskemål och behov. Språkkompetens integrerar en 
historisk dimension och interkulturell kompetens. Den bygger på förmågan att förmedla mellan 
olika språk och medier, i enlighet med vad som anges i den gemensamma europeiska 
referensramen. I förekommande fall kan den omfatta upprätthållande och vidareutveckling av 
modersmålskompetens samt förvärv av ett lands officiella språk.10 
 
Matematisk kompetens och.... 
Matematisk kompetens är förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande och 
matematisk insikt för att lösa en rad olika problem i vardagliga situationer. Med utgångspunkt i en 
gedigen behärskning av räkne kunskaperna ligger tonvikten på process och aktivitet, liksom på 
kunskap. Matematisk kompetens omfattar i olika grad förmågan och viljan att använda 
matematiska tankesätt och presentationsformer (formler, modeller, konstruktioner, grafer och 
diagram).11 
 
....kompetens inom naturvetenskap och teknik 
Med naturvetenskaplig kompetens avses förmågan och viljan att förklara den naturliga världen 
genom att använda sig av kunskapsmassan och de metoder som används, inklusive observation 
och experiment, för att identifiera frågor och dra evidensbaserade slutsatser. Kompetens inom 
teknik är tillämpningar av denna kunskap och metodik som svar på mänskliga önskemål eller 
behov. Kompetens inom naturvetenskap och teknologi och innebär förståelse för de förändringar 
som orsakas av mänsklig verksamhet och ansvar som enskild medborgare.12 

 
9 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 6. 
10 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 7. 
11 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 8. 
12 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 9. 
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Digital kompetens 
Digital kompetens innebär självsäker, kritisk och ansvarsfull användning av och utnyttjande av 
digital teknik för lärande, arbete och deltagande i samhället. Den omfattar informations- och 
datakunskap, kommunikation och samarbete, mediekompetens, skapande av digitalt innehåll 
(inklusive programmering), säkerhet (inklusive digitalt välbefinnande och kompetens i samband 
med cybersäkerhet), frågor som rör immateriella rättigheter, problemlösning och kritiskt 
tänkande. För att öka den digitala kompetensen i Europa har två referensramar införts. Den 
europeiska referensramen för digital kompetens för medborgare, även känd som DigComp, 
erbjuder ett verktyg för att förbättra medborgarnas digitala kompetens. DigComp publicerades 
första gången 2013 och har blivit en referens för många initiativ för digital kompetens på både EU-
nivå och medlemsstatsnivå.13 
 
DigComp2.0 identifierar komponenterna i digital kompetens inom fem områden som kan ses i 

figur 3: 

1. Informations- och datakunskap (Information and data literacy) 

2. Kommunikation och samarbete (Communication and collaboration) 

3. Skapande av digitalt innehåll (Digital content creation) 

4. Säkerhet (Safety) 

5. Problemlösning (Problem solving) 

 

 
Figur 3. DigComp 2.0 Digital kompetens: en viktig färdighet för lärare och elever under 2000-talet. 
 
Ett separat ramverk har utvecklats för lärare. Den europeiska ramen för utbildares digitala 
kompetens (DigCompEdu) beskriver vad det innebär för utbildare att vara digitalt kompetenta. 
DigCompEdu riktar sig till utbildare på alla utbildningsnivåer, från tidig barndom till högre 
utbildning och vuxenutbildning, inklusive allmän och yrkesinriktad utbildning, utbildning för 
särskilda behov och icke-formella inlärningssammanhang. 14  
 

 
13 EU Science hub, The European Commission's science and knowledge service. 2019.  
14 EU Science hub, The European Commission's science and knowledge service. 2021. 
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Kompetens att utveckla kunnande 
Personlig och social kompetens och kompetens för att utveckla kunnande är förmågan att 
reflektera över sig själv, hantera tid och information på ett effektivt sätt, samarbeta med andra på 
ett konstruktivt sätt, vara motståndskraftig och hantera sitt eget lärande och sin egen karriär. Den 
omfattar förmågan att hantera osäkerhet och komplexitet, lära sig att lära, stödja sitt fysiska och 
känslomässiga välbefinnande, upprätthålla fysisk och psykisk hälsa och kunna leva ett 
hälsomedvetet och framtidsinriktat liv, känna empati och hantera konflikter i ett inkluderande och 
stödjande sammanhang.15 
 
LifeComp är den europeiska referensramen för att skapa en gemensam förståelse för 
nyckelkompetensen "kompetens att utveckla kunnande". Det är en konceptuell referensram som 
kan användas som grund för utveckling av läroplaner och inlärningsaktiviteter. LifeComp beskriver 
nio kompetenser som alla kan lära sig inom formell, informell och icke-formell utbildning. 16 
LifeComp-ramen kan ses i figur 4. 17 

 
Figur 4: LifeComp referensramen för nyckelkompetensen "kompetens att utveckla kunnande". 
 
Samhälls- och medborgarskaps kompetens 

 
15 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 11. 
16 EU Science hub, The European Commission's science and knowledge service, 2020. 
17 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 12. 
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Medborgarkompetens är förmågan att agera som ansvarsfulla medborgare och att fullt ut delta i 
samhället och det sociala livet, baserat på förståelse av sociala, ekonomiska, rättsliga och politiska 
begrepp och strukturer samt global utveckling och hållbarhet.18 
 
Kompetens i entreprenörskap 
Entreprenörskapskompetens avser förmågan att agera på möjligheter och idéer och att omvandla 
dem till värden för andra. Den bygger på kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning, 
initiativtagande och uthållighet samt förmågan att samarbeta för att planera och förvalta projekt 
som är av kulturellt, socialt eller ekonomiskt värde.19 

Figur 5: EntreComp referensram för en gemensam definition av entreprenörskap som en 
kompetens 
 
I EntreComp-ramen, som kan ses i figur 5, föreslås en gemensam definition av entreprenörskap 
som en kompetens, i syfte att skapa samförstånd bland alla berörda parter och skapa en bro 
mellan utbildning och arbetsliv. Referensramen kan användas som grund för utveckling av 
läroplaner och inlärningsaktiviteter som främjar entreprenörskap som en kompetens. Den kan 
också användas för att definiera parametrar för att bedöma studerandes och medborgarnas 
entreprenörskapskompetens.20 
 
 
Kulturell kompetens  

 
18 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 12. 
19 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 13. 
20 European Commission 2018. 

file:///C:/Users/katarina.sandbacka/Downloads/jrc109128_entrecomp_into_action_-_final_1%20(2).pdf
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Kompetens inom kulturell medvetenhet och kulturella uttryck innebär att man har förståelse och 
respekt för hur idéer och betydelser uttrycks och kommuniceras på ett kreativt sätt i olika kulturer 
och genom en rad olika konstarter och andra kulturella former. Det innebär att man är engagerad i 
att förstå, utveckla och uttrycka sina egna idéer och sin känsla av plats eller roll i samhället på olika 
sätt och i olika sammanhang.21 
 

1. TOVET - Bakgrundsundersökningen (hur vi började) 

Under sommaren och hösten 2020 genomförde vi den första bakgrundsundersökningen. 
Nationella och vid behov även regionala och skolspecifika läroplaner inspekterades för att ta reda 
på hur och i vilken utsträckning nyckelkompetenserna för livslångt lärande är synliga i dem. 
 
I Finland konsulterades Utbildningsstyrelsen och enkäten fylldes i tillsammans med dem. I Italien 
konsulterades Arduino Salatin, vice ordförande för det nationella institutet för utvärdering av 
yrkes- och utbildningssystemet och rådgivare till det italienska utbildningsministeriet. I Spanien 
genomfördes undersökningen med stöd av flera skolor och institutioner för yrkesutbildning. 
 
Enkäten skickades in online för att förbättra svarsfrekvensen och göra det lättare att samla in 
resultaten. 
 
Den småskaliga undersökningen visade att nyckelkompetenserna finns med i de nationella 
läroplanerna för yrkesutbildning i alla partnerländer. I Italien och Spanien visas de som separata 
moduler, medan de i Finland ingår i de gemensamma ämnena och yrkesämnena. I slutet av 
studierna är det dock bara i Italien som studerande har ett skriftligt omnämnande om att de 
studerat nyckelkompetenserna i sitt examensbevis. 

Beskrivning över hur partnerländerna bäddar in nyckelkompetenserna i läroplanerna 
för yrkesutbildning  

Finland 

I Finland har alla yrkesutbildningsprogram en nationell läroplan. Den nationella läroplanen anger 
alla kompetenskrav och krav på yrkesskicklighet. Utbildningsstyrelsen i Finland utformar 
läroplanerna och kompetensmålen samt kompetenskraven för varje examen. Det är sedan upp till 
varje utbildningsanordnare att bestämma hur de ordnar utbildningen så att kompetenskraven i de 
nationella läroplanerna uppnås. 
 
Nyckelkompetenser för livslångt lärande har inkluderats i kompetenskraven och kompetensmålen 
för alla yrkeskvalifikationer.  
 
Nyckelkompetenserna finns både i yrkesämnen och i gemensamma ämnen. Kraven på 
kompetensbaserade kvalifikationer och nyckelkompetenser är gemensamma för alla 
yrkesområden. Nyckelkompetenserna kan utvecklas på olika nivåer hos de studerande beroende 

 
21 DG for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) 2019, 14. 
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på vilka utbildningsmetoder och vilken inlärningsmiljö som används. 

Italien 

I Italien kännetecknas yrkesutbildningen av en styrning på flera nivåer med ett starkt engagemang 
från nationella, regionala och lokala aktörer. Utbildnings- och arbetsmarknadsministerierna 
fastställer allmänna regler och gemensamma principer för utbildningssystemet. Regioner och 
autonoma provinser ansvarar för yrkesutbildningsprogrammen och de flesta lärlingssystem. 
 
På gymnasienivå erbjuds flera yrkesutbildningsprogram: femåriga program (EQF-nivå 4) vid 
tekniska skolor som leder till tekniska utbildningsdiplom som kombinerar allmän utbildning och 
yrkesutbildning och som också kan tillhandahållas i form av alterneringsutbildning, treåriga 
program som leder till en yrkeskvalifikation (EQF-nivå 3) eller fyraåriga program som leder till ett 
yrkesdiplom för tekniker (EQF-nivå 4). 
 
När det gäller de tre- och fyraåriga programmen har deras kompetensramar fastställts på 
nationell nivå (QNQ). Nyckelkompetenserna i dessa kursplaner regleras dock INTE på nationell 
nivå utan det är upp till de regionala regeringarna att reglera/fastställa/kontrollera dem. 
 
Med hänvisning till de nya italienska läroplanerna för yrkesutbildning som publicerades i augusti 
2019 är nyckelkompetenserna för närvarande underliggande i de tekniska kompetenserna, men 
de är varken synliga eller explicita. 
 
I dagsläget finns det ingen nationell överenskommelse om kopplingen mellan nyckelkompetenser 
och teknisk kompetens och inga nationella riktlinjer för "utvärdering" av nyckelkompetenser. 
Därför är det upp till yrkesutbildningsinstitutet och/eller den enskilda utbildaren/läraren att 
bestämma hur sådana kompetenser ska utvecklas hos eleverna och hur de ska utvärderas. 
 
I yrkesutbildningssystemet är nyckelkompetenserna INTE uttryckligen synliga inom ramverket för 
de tekniska och allmänna kompetenserna.  
 
I det italienska yrkesutbildningssystemet finns det inget utvärderingssystem som officiellt 
erkänner de nyckelkompetenser som eleverna har utvecklat.Tekniska färdigheter och 
grundläggande färdigheter är möjliga att bedöma utifrån den studerandes successivt ökande 
självständighet och ansvarstagande. 
 

Spanien 

Det finns nya utbildningsplaner som går i riktning mot en modern, framtidsinriktad 
yrkesutbildning, med ett ständigt utbud av nya examina och med 200 000 nya platser på fyra år. 
Man försöker också se till att medborgarna har en examen, en yrkesutbildning som gör det möjligt 
för dem att klara av de omvälvande förändringar som vi upplever i vårt globaliserade samhälle. 
 
Kompetenser är konceptualiserade som ett "know-how" som tillämpas i en mängd olika 
akademiska, sociala och professionella sammanhang. För att det ska vara möjligt att överföra till 
olika sammanhang är det nödvändigt att förstå kunskapen i ”know-how” och dess koppling till de 
praktiska färdigheter eller förmågor som integrerar dem. 
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Synligheten är mycket tydlig eftersom läroplanen för yrkesutbildningen är indelad i cykler, 
grundläggande, mellan och högre, och dessa är i sin tur strukturerade i moduler och didaktiska 
enheter beroende på vilken typ av kompetens det handlar om. 
 
Inget erkännande sker utöver kompetensen. Även om de nya läroplanerna redan tar hänsyn till 
dem. 

Slutsatser 

Det är en komplex process att integrera nyckelkompetenser i yrkesutbildningen. Det innebär att 
man måste införa eller anpassa politiken både för att förbättra utbildningens kvalitet och för att 
se till att lärande och undervisning återspeglar individens och samhällets behov. Det finns inga 
EU-omfattande analyser av integreringen av nyckelkompetenser i yrkesutbildningen, även om de 
uppmärksammas alltmer. 22 Detta var också tydligt i denna småskaliga undersökning. 
 
Alla tre partnerländerna har nationella läroplaner för yrkesutbildningen. Det finns dock vissa 
skillnader när det gäller hur nyckelkompetenserna syns i dessa läroplaner. I Finland och Spanien 
ingår de i läroplanerna på nationell nivå, men i Italien är de inte synliga. Synligheten skiljer sig 
också något åt i Finland och Spanien. I Finland ingår nyckelkompetenserna i yrkesämnena och i de 
gemensamma ämnena, medan de i Spanien är separata moduler. Även erkännandet av dessa 
kompetenser varierar. I Finland och Spanien erkänns de som en del av kvalifikationerna, men inte 
i Italien. 
 
Även om Europeiska rådet gav rekommendationen om nyckelkompetenserna redan 2018 finns 
det fortfarande stora skillnader i hur de genomförs eller till och med förstås i olika länder. Under 
vintern 2020–2021 genomfördes inom det här projektet en primär undersökning för att samla in 
konkreta exempel och god praxis på hur nyckelkompetenserna är inbäddade i verksamheten och 
förfarandena vid yrkesutbildningsinstitutioner i Finland, Italien och Spanien. 
 
Baserat på resultaten av denna småskaliga studie finns det ett behov av en vägledning för hur man 
bedömer och ackrediterar nyckelkompetenser inom yrkesutbildningen. På samma sätt finns det 
också en tydlig efterfrågan på en metod för att påvisa de kompetenser som en person har uppnått 
under sitt liv, oavsett om det är genom formell skolutbildning eller informell eller icke-formell 
utbildning. 
  

 
22 Cedefop 2020, 25–26. 
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2. TOVET – Den primära undersökningen (metod och tillvägagångssätt) 

Syftet med den primära undersökningen var att ta reda på hur de åtta nyckelkompetenserna för 
livslångt lärande är inbäddade i det dagliga arbetet vid yrkesutbildningsskolorna i de tre 
partnerländerna Finland, Italien och Spanien. 
 
Undersökningen genomfördes online genom Forms och var indelad i nio (9) avsnitt. 
 
I det första avsnittet kartläggs respondenternas bakgrundsinformation av statistiska skäl. Det 
fanns totalt 48 respondenter (Finland 16, Spanien 17 och Italien 14). Majoriteten av de svarande 
var lärare, pedagoger, utbildare eller liknande (27), övriga svarande var rektorer, direktörer eller 
liknande (6), kvalitetsansvariga, pedagogiska chefer eller liknande (8) och andra yrken (6). De 
svarande representerade ett stort antal olika yrkesinriktningar, men majoriteten representerade 
teknik (24). 

 
Avsnitten 2–9 behandlade var och en av de åtta nyckelkompetenserna.  Syftet var att samla in 
information om färdigheter, kunskaper och attityder som ingick i skolans läroplaner eller andra 
delar av undervisningen för varje nyckelkompetens.  På så sätt var det möjligt att samla in 
information om god praxis och genomförande av kompetensen i det dagliga arbetet och 
undervisningen. 

 
Betydelsen av egenskaperna bedömdes på en verbal skala: mycket viktigt, viktigt, ganska viktigt, 
inte viktigt, inte synligt. 

 
Spanien och Finland skickade enkäten direkt till personalen, så alla besvarade frågorna 
individuellt. I Italien genomförde TOVET-partnerna intervjuer med hjälp av online-enkäten och 
grupper av högskolepersonal som svarade på frågorna, vilket kan vara ett bättre sätt eftersom 
grupperna bestod av representanter för olika studieområden och för ledningen. Grupperna 
informerades också om nyckelkompetenser innan de besvarade frågeformuläret. 
 

1. Läs- och skrivkunnighet 

Läs- och skrivkunskaper samt god läsförståelse anses vara viktiga eller mycket viktiga under hela 
yrkesutbildningen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt dessa kunskaper i allmänna ämnen som 
modersmål eller främmande språk, men även i yrkesteoretiska ämnen. Det är också viktigt att ta 
hänsyn till studerande med särskilda behov och elever med utländsk bakgrund och komma ihåg 
att instruktionerna för uppgifterna måste vara mycket tydliga. 
 
Olika typer av färdigheter som rör läs- och skrivkunnighet ingår i läroplanerna för olika ämnen. 
Färdigheter att kommunicera både muntligt och skriftligt, att söka, samla in och bearbeta 
information samt att bedöma och arbeta med information ansågs vara viktigast. 
 
Trots betydelsen av kunskaper och färdigheter i läs- och skrivkunnighet är det intressant att notera 
att den positiva inställningen till läs- och skrivkunnighet inte ansågs särskilt viktig. Det kan vara så 
att vissa respondenter har tänkt frågan ur studerandes synvinkel. Det finns många studerande 
som inte kan se yrkesutbildningen som en process där alla inlärningsområden är viktiga, inte bara 



 
 
 
 
 
 

17 
 

de praktiska färdigheterna. Detta kan också fortfarande vara en del yrkeslärarnas åsikt. Intresset 
för interaktion med andra och medvetenhet om språkets påverkan på andra och ett behov av att 
förstå och använda språket på ett positivt och socialt ansvarsfullt sätt anses dock vara viktigt. 
 

2. Flerspråkig kompetens 

Ordförråd och funktionell grammatik samt kunskap i olika språk anses viktig eller mycket viktig. 
Förmåga att förstå talade budskap samt förmåga att inleda, upprätthålla och avsluta samtal anses 
vara de viktigaste färdigheterna inom flerspråkig kompetens. Inlärning av dessa färdigheter ingår i 
läroplanen för modersmål och främmande språk och kombineras ofta med innehållet i 
yrkesområden, men särskilt muntliga färdigheter är en viktig del av teorilektionerna i många 
yrkesämnen. 
 
87,6 % av respondenterna ansåg att uppskattning av kulturell mångfald är en viktig eller mycket 
viktig inställning och att inlärning av detta kan integreras i alla ämnen. Heminternationalisering, 
t.ex. med personer med invandrarbakgrund, och internationellt studentutbyte spelar en viktig roll 
för uppskattningen av kulturell mångfald. Å andra sidan bör man ägna särskild uppmärksamhet åt 
undervisning i landets officiella språk för personer med invandrarbakgrund, eftersom detta 
underlättar deras sociala integration. 
 

3. Matematisk kompetens 

Inom yrkesutbildningen är grundläggande matematisk kompetens viktig och nödvändig, men i 
allmänhet anses STEM-ämnen vara mer relevanta inom högre utbildning. 
 
Grundläggande matematisk kompetens behövs i viss utsträckning inom alla studieområden, men 
betydelsen av den varierar beroende på området. Matematik som studeras inom 
yrkesutbildningen kombineras med yrkesinnehållet inom varje studieområde. 
 
För hälften av de svarande var det inte viktigt att förstå naturvetenskaper och teknik, 
vetenskapliga teorier, tillämpningar och teknik i samhället i stort, eller så är de inte ens synliga i 
deras läroplaner. 
 
Färdigheter att tillämpa grundläggande matematiska principer och processer i vardagliga 
sammanhang i hemmet och på jobbet samt förmågan att använda och hantera tekniska verktyg 
och maskiner betraktas som viktiga eller mycket viktiga färdigheter.  
 
Omsorg om etiska frågor och stöd för både säkerhet och miljömässig hållbarhet samt respekt för 
sanningen är mycket viktiga uppfattningar som tillämpas i många ämnen i utbildningen. 
 

4. Digital kompetens 

Numera inser alla vikten av digital kompetens och pandemin har till och med ökat behovet av 
digital kompetens och utrustning på grund av den plötsliga övergången till nätbaserat lärande och 
distansarbete. 
 
Brist på digital kompetens orsakar socialt utanförskap. Därför stöder kunskap och förståelse för 
digital teknik och förmågan att använda den ett aktivt medborgarskap, social integration och 
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samarbete med andra. Medvetenhet om egna begränsningar och juridiska och etiska principer 
som är involverade i användningen av digital teknik anses också vara mycket viktiga.  
 
Studier av dessa färdigheter ingår i särskilda kurser i digital teknik i allmänna studier och de 
praktiseras i alla teori- och/eller praktiska lektioner inom alla studieområden. 
 
Ett etiskt, säkert och ansvarsfullt förhållningssätt till användningen av digitala verktyg, till exempel 
sociala medier, samt en kritisk men ändå öppen inställning till den egna utvecklingen ingår i nästan 
alla respondenters läroplan. 
 
 

5. Personlig och social kompetens samt kompetens att utveckla kunnande 
 
Förståelsen för uppförandekoder, kunskapen om sina egna behov av kompetensutveckling, olika 
sätt att utveckla kompetensen och söka efter utbildning och karriärmöjligheter spelar en viktig roll 
under hela utbildningen. Dessa är inbäddade i alla ämnen, men det finns också en särskild kurs 
som kallas färdigheter i studie- och karriärplanering i allmänna studier. 
 
Förmågan att lära sig, att samarbeta och att arbeta självständigt anses vara mycket viktigt (81,3 
%), liksom förmåga att visa tolerans samt uttrycka och förstå olika åsikter. Dessa färdigheter anses 
vara mycket viktiga och ingår i viss mån i alla ämnen. 
 
Att respektera andras diversitet och deras behov samt att vara beredd att övervinna fördomar och 
kompromissa är högt värderade värden i hela utbildningen. 

 

6. Kompetens i medborgarskap 
 

Enligt respondenterna anses kunskaper om grundläggande begrepp och fenomen som rör 
individer, grupper, arbetsorganisationer, samhälle, ekonomi och kultur vara viktiga under hela 
yrkesutbildningen. 
 
Medvetenheten om hållbara system har blivit synlig globalt under de senaste åren. Därför är det 
glädjande att se vikten av en hållbar livsstil även i denna undersökning anses mycket viktigt 53,3 % 
viktigt 33,3 %. 
 
Kunskap om aktuella händelser och deltagande i beslutsfattande på alla nivåer verkar dock inte 
vara en viktig del av yrkesutbildningen. Även om EU:s politik och bestämmelser är tydligt synliga i 
många yrken kan det vara svårt att förstå sambandet mellan deltagande i beslutsfattandet och 
EU:s bestämmelser som visas i praktiska situationer. 
 
Betydelsen av kritiskt tänkande och integrerad problemlösningsförmåga i yrkesutbildningen anses 
vara mycket viktig bland de svarande. De nämns också som mycket viktiga framtida 
arbetsfärdigheter i OECD:s rapport Future of Education and Skills 2030. 
 
För att lyckas på arbetsplatsen krävs också ett antal sociala och känslomässiga färdigheter, t.ex. 
uthållighet, effektivitet, ansvarstagande, nyfikenhet och känslomässig stabilitet. I denna 
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undersökning värderade respondenterna i hög grad stöd för social och kulturell mångfald, 
jämställdhet och social sammanhållning. 
 

7.  Kompetens i entreprenörskap 
 

Kompetens i entreprenörskap är viktigt inom yrkesutbildningen. Självkännedom om sina egna 
färdigheter och svagheter ses som en mycket viktig utgångspunkt för effektivt arbete inom alla 
yrken. 
 
Kreativitet som omfattar fantasi, strategiskt tänkande och problemlösning samt förmåga att 
arbeta både individuellt och i grupp anses vara viktiga färdigheter. 
 
Enligt undersökningen är den mest uppskattade attityden entreprenörskap, som kännetecknas av 
initiativförmåga och handlingskraft, proaktivitet, framåtanda samt mod och uthållighet när det 
gäller att nå målen. Även viljan att motivera andra och värdesätta deras idéer, empati och att ta 
hand om människor och omvärlden är viktigt. 
 

8. Kompetens i fråga om kulturell medvetenhet och kulturella uttryck 
 

Kunskap om det egna arvet, de egna traditionerna och den egna kulturella bakgrunden är en 
nyckelfaktor för att förstå andra människor, t.ex. kollegors och kunders beteende, sätt att tänka 
och agera på en arbetsplats. 
 
Hälften av de svarande ansåg att kunskap om lokala, nationella, regionala, europeiska och globala 
kulturer och uttryck, inklusive deras språk, arv, traditioner och kulturprodukter var viktig eller 
mycket viktig. 
 
Den andra aspekten av kulturell medvetenhet och uttryckskompetens som framkommer i 
undersökningen är vikten av att förstå sin egen identitet och sitt eget kulturarv i en värld av 
kulturell mångfald och hur konst och andra kulturella former kan vara ett sätt att både se och 
forma världen. 
 
De viktigaste attityderna när det gäller kulturell medvetenhet var en öppen attityd till och respekt 
för mångfalden av kulturella uttryck samt ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
intellektuellt och kulturellt ägande. 
 
Dessutom nyfikenhet på världen, en öppenhet för att föreställa sig nya möjligheter och en vilja att 
delta i kulturella upplevelser. 
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3. God praxis för genomförande av nyckelkompetenser inom 
yrkesutbildningen 

Huvudämnen 

Den primära undersökningen om genomförandet av nyckelkompetenser i projektets partnerländer 
(Finland, Italien, Spanien) och inom vilka ämnen de behandlas gav intressanta resultat. 
 
Tabellerna nedan visar landspecifikt vilka kärnämnen som nyckelkompetenserna behandlar. 
 

1. Läs- och skrivkunnighet 

Finland a) Kommunikation och interaktion på modersmålet, b) Konst och kreativa 
uttrycksformer 

Italien a) Italienska, b) Historia, c) Främmande språk, d) Konst, e) Geografi, f) Juridik, g) 
Ekonomi, h) Datavetenskap 

Spanien  I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan                         
är tvärgående för yrkesämnen. 

 
2. Flerspråkig kompetens 

Finland a) Kommunikation och interaktion på det andra nationella språket, b) 
Kommunikation och interaktion på ett främmande språk. 

Italien a) Engelska, b) Tyska, c) Franska, d) Spanska, e) Socioekonomi, f) Italienska, g) 
Religion 

Spanien a) Främmande språk (engelska) 

 
3A. Matematisk kompetens 

Finland a) Matematik och tillämpning av matematik 

Italien a) Matematik, b) Vetenskap, c) Datavetenskap, d) Handelsvaror, e) Ekonomi, f) 
Geometri, g) Fysik 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 

 
3B. Kompetens inom naturvetenskap och teknik 

Finland a) Fysikaliska och kemiska fenomen och deras tillämpning 

Italien a) STEM, b) Handelsvaror, c) Hygien, d) Dietetik, e) Säkerhet, f) 
Kommunikationsteknik, g) Fysik, h) Kemi, i) Hållbar utveckling, l) 
Samhällskunskap, m) Religion. 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 
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4. Digital kompetens 

Finland a) Arbeta i en digital miljö 

Italien a) Informationsteknik, b) Digital och visuell kommunikation, c) Förvaltning, d) 
Ekonomi 

Spanien a) IT-ämne 

 
5. Personlig och social kompetens samt kompetens att utveckla kunnande 

Finland a) Färdigheter i studie- och karriärplanering b) Upprätthållande av arbetsförmågan 
och välbefinnande. 

Italien a) Religion, b) Psykologi, c) Idrott 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 

 
6. Kompetens i medborgarskap 

Finland a) Att verka i samhället och som medborgare, b) Att verka i arbetslivet, c) Att främja 
en hållbar utveckling. 

Italien a) Historia, b) Juridik, c) Social utbildning, d) Ekonomisk utbildning, e) Geografi, f) 
Ekonomi, g) Språk, h) Utbildning i juridik, i) Miljöetik, l) Vetenskap, m) Italienska. 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 

 
7. Kompetens i enterprenörskap 

Finland 

a)Företagsamhet och företagarinriktad verksamhet, b) Företagsekonomi. 

Italien a) Ekonomi, b) Marknadsföring, c) Förvaltning, d) Företagspsykologi 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 

 
8. Kompetens i fråga om kulturell medvetenhet och kulturella uttryck 

Finland a) Kommunikation och interaktion på modersmålet, b) Konst och kreativa uttryck, 

c) Kommunikation och interaktion på det andra inhemska språket, d) 

Kommunikation och interaktion på ett främmande språk, e) Främjande av en 

hållbar miljö. 

Italien a) Italienska, b) Psykologi, c) Konst, d) Religion, e) Etik 

Spanien a) Social integration 

 
Vid en första anblick verkar organiseringen av ämnena i de tre ländernas system vara mycket olika.  
I de finska och italienska systemen behandlas nyckelkompetenserna genom vissa 
centrala/allmänna ämnen som utgör en grundläggande del av läroplanen för yrkesutbildningen 
(några intressanta exempel är kommunikation och interaktion på modersmålet, ekonomi, 
psykologi, etik och entreprenörskap). 
 
I Spanien utgör de flesta nyckelkompetenser en del av yrkesämnena, vilket är anledningen till att 
det inte finns någon särskild matchning mellan de åtta nyckelkompetenserna och kärnämnena. 
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Undantag är kompetensen för flerspråkighet (engelska), digitala kompetenser (IT) och kulturell 
medvetenhet (social integration). 
 
Ett annat intressant perspektiv av karaktären på de huvudämnen som ingår i läroplanerna för 
yrkesutbildning. I Finland är sambandet mellan nyckelkompetenserna och huvudämnena tydlig 
och direkt (läs- och skrivkunnighet behandlas i de kommunikativa ämnena som kommunikation på 
modersmålet och konst), medan nyckelkompetenserna i Italien ingår i ett bredare spektrum av 
huvudämnen (läs- och skrivkunnighet ingår inte bara i de kommunikativa och konstnärliga 
ämnena, utan också i geografi, ekonomi och till och med i "datavetenskap"). Med utgångspunkt i 
det italienska tillvägagångssättet verkar det som om nyckelkompetenser kan tas upp i en rad olika 
ämnen som inte nödvändigtvis tillhör det specifika ämnesområdet. Denna variation i behandlingen 
av nyckelkompetenser beror på olika orsaker (i Italien saknas fortfarande ett nationellt system för 
behandling och bedömning av nyckelkompetenser). Kärnämnen ingår och behandlas även i 
yrkesämnena både i det finska och det italienska systemet. 

Tillämpad metodik i huvudämnen 

Ett annat intressant analysperspektiv utgörs slutligen av de metoder som används i varje lands 
system och som är resultatet av undersökningen. 
 
Huvudämnen behandlas på olika sätt, vilket framgår av tabellerna nedan. 

1. Läs- och skrivkunnighet 

Finland webbmaterial, små texter, problemlösning, arbetsgrupper, blogg, skriva kreativa texter, 
självuttryck, rollspel 

Italien läspris, drama, aktiviteter för utländska inlärare, skrivlaboratorium, ”flipped” klassrum 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 

 
2. Kompetens för flerspråkighet  

Finland CLIL-metodik, småprat, mobilitet, tandemundervisning 

Italien CLIL-metodik, mobilitet, virtuellt utbyte 

Spanien tvåspråkig utbildning, problembaserat lärande 

 
3A. Matematisk kompetens 

Finland problemlösning, kritisk dataanalys 

Italien riktiga uppgifter, STEM metodik 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 

 
3B. Kompetens inom naturvetenskap och teknik 

Finland webbmaterial, video, experiment, problemlösning, projektbaserat lärande 

Italien projektbaserat lärande, utbildningsbesök 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 
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4. Digital kompetens 

Finland användning av smarttelefoner, e-lärande, mobilitet 

Italien Microsoft-certifiering, tematiska workshops, fablab 

Spanien e-lärande, lagarbete 

 
5. Personlig och social kompetens samt kompetens att utveckla kunnande 

Finland självutvärdering, individuella utbildningsvägar, CV, jobbsökande 

Italien aktivt jobbsökande, rollspel 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 

 
6. Kompetens i medborgarskap 

Finland Livscykeltänkande, webbmaterial, projektbaserat lärande, volontärarbete 

Italien Gruppdialog, arbetscafé med familjer, projektarbete, studiebesök, färdighetstävlingar. 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 

 
7. Kompetens i enterprenörskap 

Finland kritiskt tänkande, samarbetsinriktad inlärning, projektbaserad inlärning 

Italien erfarenhetsbaserat lärande, projektbaserat lärande, analys av studiefall 

Spanien I det spanska systemet är denna kompetens inte kopplad till specifika ämnen, utan är 
tvärgående för tekniska ämnen. 

 
8. Kompetens i fråga om kulturell medvetenhet och kulturella uttryck 

Finland tandemundervisning, etnisk mat i skolan, inkommande mobilitet, utgående mobilitet 

Italien projektbaserat lärande, interregional mobilitet, virtuell mobilitet, drama. 

Spanien lagarbete, problembaserat lärande 

 
I de flesta fall föredrar lärarna i de tre ländernas samarbetsmetoder där eleverna kan reproducera 
verkliga uppgifter. I det italienska systemet kan vi hitta "dramatiseringsmetodiken" i samband med 
läs- och skrivkunnighet och kulturell medvetenhet och uttrycksförmåga; ett liknande 
tillvägagångssätt utgörs av rollspel, som används i det finska systemet för läs- och skrivkunnighet 
och i det italienska systemet för personlig, social och lärande för att lära sig att lära; Särskilda 
tillvägagångssätt utgörs av metoderna kritiskt tänkande och tandemundervisning som 
kännetecknar det finska systemet för behandling av flerspråkighet, entreprenörskap och kulturell 
medvetenhet och uttrycksförmåga. Även det italienska systemet prioriterar erfarenhetsbaserade 
metoder som projektbaserat lärande för behandling av vetenskap, teknologikunnande, 
medborgarskap och entreprenörskap. 
 
I Spanien är de metoder som främst används i huvudämnena mer inriktade på "problembaserat 
lärande" och lagarbete för att behandla flerspråkighet, digital- och kulturellmedvetenhet. Särskilda 
tillvägagångssätt kan hittas i av medborgarkompetensen både i det finska och det italienska 
systemet, där volontärarbete (för det finska systemet) och arbetscaféer med familjer (för det 
italienska systemet) nämns: å ena sidan ett särskilt stöd för att främja autonomi och känslan av att 
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bidra (volontärarbete), å andra sidan involvering av familjerna (arbetscaféer) som en del av det 
sociala ekosystemet i skolans liv. 
CLIL-metodiken nämns i alla tre systemen för att uppnå flerspråkig kompetens, eftersom 
yrkesutbildningssystemet kräver att förmågan att "praktisera ett andraspråk" uppmärksammas allt 
mer.  
 
I nästa stycke kommer vi att se hur kärnämnena ingår och behandlas inom yrkesämnena, liksom 
förhållandet mellan nyckelkompetenserna och aktiviteterna för internationalisering i alla tre 
systemen. 

Yrkesämnen 

När det gäller analysen av yrkesämnena har vi beslutat att fördjupa oss i de viktigaste metoderna 
inom yrkesinlärning.  
 
Nyckelkompetenser behandlas på ett tvärgående sätt inom yrkesämnena, och denna process 
kännetecknas av specifika metodologiska tillvägagångssätt i de olika ländernas system. 
 
Särskilt kompetens att utveckla kunnande, medborgarskap och kompetens i entreprenörskap tas 
upp i särskilda program eller initiativ för att främja anställbarheten hos studerande i de tre 
länderna. 
 
Finland  
Vår undersökning visar att i det finska systemet kan mer avancerade studerande fungera som 
handledare för andra studerande. En del av läroplanen väljs av studerande själva och denna 
process främjar autonomi och medvetenhet om sin studiegång. Yrkesskolorna uppmuntrar också 
volontärverksamhet för att studerande ska förstå sitt ansvar och sin roll i samhället. Det utgör en 
del av de studerandes studier.  
 
Dessutom utgör "ung företagsamhet" och initiativet Junior Achievement en viktig drivkraft för att 
förbättra nyckelkompetenserna. ”Ung företagsamhet” är ett sätt att anställa sig själv och agera 
nästan som en entreprenör, men utan företags-ID.  
 
Young Achievement (eller egentligen Junior Achievement) är en del av en global ideell 
organisation som heter JA (Junior Achievement) Worldwide. Den är en ledande organisation inom 
utbildning i entreprenörskap i Finland. De hjälper barn och ungdomar att lära sig företagar- och 
arbetslivskunskap samt finansiell kompetens. De agerar i samarbete med utbildningsanordnare, 
beslutsfattare, näringslivet och ungdomarna.23 
 

Genomförandet av de olika studieprogrammen hjälper utbildningsanordnarna att lära ut 
entreprenörskap, arbetslivskunskap och finansiell kompetens. 
 
De erbjuder lärarna verktyg som är utformade i enlighet med de aktuella nationella läroplanerna 
för att lära ut olika färdigheter som stöder ett omfattande och diversifierat lärande på alla 
skolnivåer, från småbarnspedagogik till högre utbildning. 

 
23 Nuori Yrittäjyys ry. 2021 
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Figur 6. Verktyg för utveckling av arbetslivsfärdigheter, företagaranda och finansiell kompetens 
inom andra stadiets yrkesutbildning, gymnasie- och högskoleutbildningen i Finland (Nuori 
Yrittäjyys ry, 2021) 
 
Mer information finns på dessa webbsidor: https://nuoriyrittajyys.fi/en/ eller 
https://www.jaworldwide.org/. 
 
Italien 
Bland de aktiviteter som är kopplade till arbetsbaserat lärande och främjande av 
nyckelkompetenser genom yrkesämnena nämner de italienska yrkesutbildningsanordnarna den 
pedagogiska modellen för det så kallade "utbildningsföretaget". Utbildningsföretaget, som är 
tänkt som en form av utbildning i en arbetsmiljö, återskapar en produktiv verklighet inom en 
utbildningsinstitution (eller ett utbildningsinstitut), men som kan fungera på marknaden; det kan 
också kombinera både inlärning i en verklig situation och den faktiska ledningen av en 
företagsorganisation. Utbildningsföretaget är inte bara en juridisk och organisatorisk enhet, utan 
framför allt ett svar på ett utbildningsbehov.  
 
Arbetet ses här ur minst två perspektiv: 

- som en av de användbara platserna för den livslånga utbildningen av en person, 
- som en miljö med ett direkt utbildningsvärde. 

Valet av utbildningsföretag och/eller företag för social integration måste anpassas till företagets 
organisatoriska egenskaper och utrustning. Valet av utbildningsföretag och/eller företag för social 
integration måste därför baseras på organisationens egenskaper och den interna personalstyrkan 
för att göra företaget till en "utbildningsmiljö" som kan skapa ett mervärde i form av orientering, 
medvetenhet, självständighet och personligt ansvar för den studerandes väg, för att på ett 
effektivt sätt uppnå och/eller öka den studerandes tekniska och yrkesmässiga färdigheter och 
kompetenser. 

https://nuoriyrittajyys.fi/en/
https://www.jaworldwide.org/
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Utbildning i kreativitet och innovation blir alltmer en avgörande aspekt av de nya läroplanerna för 
yrkesutbildning, som är inriktade på entreprenörsfärdigheter och attityder. Utbildningsföretaget 
utgör därför en evolution och samtidigt en överbyggnad av de utbildningsmetoder som används 
vid "simulering" av företag: 

- måste i ännu högre grad mäta sig med den verkliga marknaden och därmed tvinga unga 
människor att ta ansvar och ta egna initiativ,  

- Det ger möjligheten att övervinna statusen som "studerande" (t.ex. med möjlighet till 
ersättning). 

Utbildningsverksamheten kräver en stark planering från ungdomarnas sida och ger dem möjlighet 
att bestämma och ta beslut. Det innebär att eleverna ska placeras i en verklig arbetsmiljö, i ett 
företag som producerar varor eller tjänster. Utbildningsprojektet måste därför anpassas till 
yrkesmiljön och till den kompetensprofil som krävs för att utföra en viss yrkesverksamhet på ett 
lämpligt sätt. 

Förutom den nödvändiga tekniska kompetensen är utbildningsvägen lika tydligt inriktad på 
utveckling av tvärgående kompetenser och yrkesmässiga attityder och områden som är förenliga 
med yrket och/eller sektorn i fråga. Man bör därför komma ihåg att de mål som utbildningen 
syftar till är formulerade på två olika och sammanlänkade nivåer: å ena sidan är inlärningen 
kopplad till ett specifikt yrke, som kännetecknas av exakta krav från arbetsmarknadens sida när 
det gäller specifika kunskaper och färdigheter; å andra sidan är de aspekter som är kopplade till 
förmågan att ta ansvar och förvärva självständighet när det gäller att definiera sitt personliga och 
yrkesmässiga utvecklingsprojekt lika viktiga för att utbildningen skall bli framgångsrik. 

Under 2012 redigerade Cedefop en studie med titeln Trends in VET policy in Europe 2010-12 
Progress towards the Bruges communiqué, Luxemburg, 2012. Bland dessa kan man få intressanta 
insikter från avsnittet om arbetsbaserat lärande och främjande av innovativa och 
entreprenöriella färdigheter (Work-based learning and Fostering innovative and entrepreneurial 
skills). 

Under 2018 publicerades en forskning "The Training Enterprise: Italian experiences" för att 
presentera några av de viktigaste erfarenheterna av utbildningsföretag i Italien som grundats av 
tillhandahållare av yrkesutbildning (http://www.scformazione.org/impresa-formativa-esperienze-
a-confronto/). Forskningen redigerades av ISRE (Istituto Superiore Internazionale Salesiano di 
Ricerca Educativa) och Scuola Centrale Formazione. 

Spanien 
Under analysen av våra undersökningar av nyckelkompetenser fann vi att det finns olika 
nyckelkompetenser som utvecklas enligt olika metoder inom det baskiska 
yrkesutbildningssystemet. 
 
Vi undersökte tre olika metoder som används inom det baskiska yrkesutbildningssystemet: Ethazi, 
Ikasenpresa och UrratsBat-programmen. 
 
 
 
 

http://www.scformazione.org/impresa-formativa-esperienze-a-confronto/
http://www.scformazione.org/impresa-formativa-esperienze-a-confronto/
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ETHAZI 
Baserat på PROBLEMBASERAD SAMARBETSINLÄRNING. 
 
 
Att närma sig en problemsituation, förvandla den till en utmaning och hela processen för att 
uppnå resultat är baserad på de tekniska och specifika färdigheterna och tvärvetenskapliga 
kompetenserna för varje utbildningsperiod. De är strategiska till sin natur, såsom oberoende i 
lärande, lagarbete, fokus på exceptionella resultat osv. 
 
Problemsituationerna ställs i samtliga fall till en klass som är sammansatt i grupper, där 
arbetsprocessen måste göra det möjligt för studerande att uppleva situationen som en utmaning, 
och därifrån måste de få möjlighet att generera den kunskap som krävs för att de ska kunna 
tillhandahålla de bästa lösningarna. 
 
Det problembaserade tillvägagångssättet för modellen kräver en omtolkning av 
inlärningsmekanismerna. Den tolkning som bäst passar modellen är att lärandet är en 
utvecklingsprocess där studerande är ansvarig för den. Problembaserat lärande ger ett scenario 
och ett moment där enskilda studerande och studerande i grupp agerar och producerar ett 
resultat. Resultatet tolkas, det som fungerade och det som inte fungerade analyseras och det 
beslutas vad som ska göras annorlunda i nästa utmaning för att komma närmare högre mål. 
 
Detta arbetssätt passar inte in i den strukturella modell som vi hittills har känt till; delar som 
tidtabeller, utvärderingar, klassrumskonfiguration osv. i sin nuvarande form är inte längre giltiga 
och måste omprövas och följaktligen omdefinieras. 
 
Tabell 1. Egenskaper hos Ethazi-modellen 

Intermodularitet 
 

Utformningen av problemen ska ligga så nära 
prestationssituationerna i arbetslivet som möjligt under varje 
utbildningscykel. Detta kräver en djupgående analys av 
yrkeskompetenserna och läranderesultaten för 
utbildningscykeln för att effektivisera inlärningstiderna. 
 

Självstyrande grupper för 
periodundervisning 

Börjar främja lagarbete och ansvarstagande från lärarteamet, 
som består av ett litet antal medlemmar som ansvarar för hela 
utbildningsperioden och som genom en hög grad av 
självförvaltning kan anpassa sina scheman, användningen av 
utrymmen, skift och byten osv. till de behov som utvecklingen 
av studerandes lärande vid varje given tidpunkt medför. 
Samma grupp ansvarar för individuell handledning och 
grupphandledning under hela perioden. 
 

Bedömning för att utveckla kunnande Bedömning är integrerad som ett nyckelelement i studerandes 
egen inlärningsprocess, vilket ger dem frekvent feedback om 
deras utveckling när det gäller förvärvande av yrkeskompetens 
som planerats. 
För att främja denna bedömningsmetod och uppmuntra både 
lärare och studerande (personligen och i grupp) och andra 
aktörer som kan bidra till bedömningsprocessen att delta, har 
det särskilda verktyget SET (Skills Evolution Tool) utvecklats. 
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Anpassning av lärmiljö För att genomföra dessa nya metoder krävs klassrum, 
utrustning, möbler och särskilda utrymmen som skiljer sig från 
dem som vanligtvis finns i skolan. Utformningen av dessa 
utrymmen bygger huvudsakligen på flexibla, öppna och 
sammankopplade utrymmen som främjar aktiva arbetssätt och 
samarbete. 
 

 
Kommentarer: 
I denna problembaserade metod för samarbetsinlärning utvecklas de flesta nyckelkompetenser. 
Studerande måste arbeta i grupp för att lösa olika utmaningar. De flesta av de utvecklade 
nyckelkompetenserna inom dessa områden är: 

- Kompetens i språklig kommunikation (Competence in Linguistic Communication) 
- Digital kompetens (Digital competences) 

- Lära sig för att lära (Learning to learn) 

- Social kompetens (Social competences) 

- Kulturell medvetenhet (Cultural awareness) 

- Teknologi (Technology) 

 
IKASENPRESA 
Vad är Ikasenpresa? 
Ikasenpresa är ett utbildningsprogram som bygger på att skapa skolföretag i klassrummet. Ett av 
syftena med projektet är att föra in företagsvärlden i klassrummet och uppmuntra utvecklingen av 
entreprenörskapskompetens (kreativitet, innovation, lagarbete, beslutsfattande, initiativ, 
ledarskap, engagemang och beslutsamhet, förhandling etc.), stimulera till att närma sig andra 
kulturer och sociala verkligheter och främja samarbete mellan skolor. 
 
Målsättningar 

- Att skapa en Ikasenpresa så att studerande blir medvetna om vad entreprenörskap innebär 
och vad grundandet av ett företag kräver. 

- Att utveckla studerandes färdigheter så att de blir bra yrkesmän - anställningsbara och 
aktiva människor samt entreprenörer och intraprenörer. 

- Att öka studerandes medvetenhet så att egenföretagande blir ett alternativ. 
 
Vad har gjorts? 
Studerandena startar ett litet företag där de utför all verksamhet, företagsimage, administration, 
marknadsföring, inköp och försäljning osv. Deras produkter är verkliga, egentillverkade eller 
marknadsförda. Under kursens gång hålls två entreprenörsmöten där två representanter för varje 
företag deltar, i det första mötet presenterar de sitt företag för de övriga och i det andra berättar 
de om företagets framsteg. Under den första delen av dessa möten ges workshops om 
kommunikation och försäljningsställen. Under februari månad anordnas en mässa där eleverna 
kan arbeta med försäljningsställen och erbjuda sina produkter till allmänheten. 
 
Ikasenpresa skapar ett innovativt utbildningssammanhang och använder sig av en mycket praktisk 
inlärningsmetod som inbegriper användning av ny teknik (e-post, videokonferenser, användning 
av främmande språk osv.), viktiga arbets- och kommunikationsverktyg i dagens 
informationssamhälle. 
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Kommentarer: Som vi har sett Ikasenpresa är det en metod som bygger på entreprenörskap. 
Eftersom detta är en av de mest utvecklade nyckelkompetenserna, utvecklas alla 
nyckelkompetenser under de tekniska ämnena med hjälp av denna metod. 
 

- Entreprenörskap 

- Kompetens inom språklig kommunikation 

- Digital kompetens 

- Att lära sig att lära sig 

- Social kompetens 

- Kulturell medvetenhet 

 
URRATS BAT 
Urratsbat är ett stödprogram för att starta företag som riktar sig till andraårsstuderande vid 
yrkesutbildningscentrum på mellannivå och högre nivå, till studerande vid centrumet och till alla 
personer som har en relation till centrumet genom icke-formell utbildning eller utbildning utanför 
klassrummet. 
 
Urratsbat erbjuder företagaren en omfattande rådgivning i samband med att företaget startas, 
möjlighet att använda ett välutrustat kontor i undervisningscentret under företagets första 
verksamhetsmånader och, om projektet så kräver, möjlighet att använda andra faciliteter, t.ex. 
verkstäder i centret, för att tillverka prototyper av den produkt som studeras. 
 
Vad gör Urratsbat? 
Att starta ett företag är ingen lätt uppgift, och därför väljer Urratsbat att göra centrumen till 
inkubatorer och företagskuvöser. Om affärsprojekten kräver det kan deltagarna i programmet 
också använda andra faciliteter, t.ex. centrumets verkstäder för att tillverka prototyper av den 
produkt som utvecklas. Dessutom har varje centrum en person som arbetar med 
upplysningsarbete (samtal för att presentera egenföretagande som en verklig väg ut på 
arbetsmarknaden) och handledning av företagsprojekt och som följer initiativtagaren under hela 
processen med att skapa sitt eget företag. 
 
Vem den riktar sig till: 
Urratsbat riktar sig till andraårsstuderande vid yrkesutbildningscenter på medelhög och hög nivå, 
till tidigare studerande vid centret och till alla som har ett förhållande till centret genom icke-
reglerade kurser eller annan utbildning än klassrumsutbildning. 
 
Tjänster som erbjuds: 
Urratsbat-programmet erbjuder: 

- En ansvarig person i centrumet som står till initiativtagarens förfogande under hela 
processen. 

- Ett företagarkontor i utbildningscentret med lämplig utrustning så att det nödvändiga 
arbetet kan utföras i samband med skapandet av företaget. 

- Möjlighet att använda centrumets utrustning under startfasen. 
- Omfattande rådgivningstjänst som hjälper företagare att omvandla sin affärsidé till en 

affärsverksamhet. 
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Urratsbats verksamhetsområde: 
 
Detta initiativ underlättar skapandet av en företagsgemenskap som består av alla de företag som 
har skapats under Urratsbatprogrammets mer än tioåriga historia. Utbyte av erfarenheter, 
skapande av nya projekt som är resultatet av företagssamarbete, visualisering av den baskiska 
yrkesutbildningens entreprenörskap eller sökandet efter nya kunder är några av de mål som 
eftersträvas genom denna plattform. Plattformen baserar sig på erfarenhet entreprenörerna och 
de som förvaltar projektet. 
 
Med utrymme för kommersiell verksamhet genom sökmotorn och evenemang, men också för att 
stärka det gemensamma arbetet och kommunikationen mellan Urratsbats företag, syftar denna 
plattform till att bli en av referenserna för entreprenörskap i Baskien och därmed uppfylla två mål, 
nämligen att förbättra företagens resultaträkningar och upprätthålla andan i Urratsbat-
programmet. 
https://urratsbatsarea.eus/eu/zer-da  
 
Kommentarer:  
Att utveckla en idé för ett verkligt nytt företag under yrkesutbildningen ger en extra utmaning för 
de studerande som har bestämt sig för att bli företagare. Under Urrats Bat-programmet måste 
studerande utveckla alla nyckelkompetenser både i skolan och utanför skolan för att kunna 
genomföra sitt eget projekt. 
Nyckelkompetenser som utvecklas i denna metodik: 

- Entreprenörskap 

- Kompetens inom språklig kommunikation 

- Digital kompeten 

- Att lära sig att lära sig 

- Social kompetens 

- Kulturell medvetenhet 

- Teknologi 

Internationalisering 

 
Ett intressant perspektiv är analysen av utvecklandet av nyckelkompetenserna genom 
transnationell verksamhet som presenteras här. Inom den internationella verksamheten finns det 
olika nyckelkompetenser som kan utvecklas  
I de tre länderna utvecklas internationaliseringen genom vissa gemensamma typer av verksamhet.  
De tre länderna är aktiva inom internationell verksamhet och både studerande och personal deltar 
i olika internationella aktiviteter som utvecklar nyckelkompetenser inom yrkesutbildningen. 
 

1) Internationell mobilitet 
a. Mobilitet för studerande 

Nyckelkompetenser som utvecklas genom utgående och inkommande mobiliteter. 
- Kompetens inom språklig kommunikation 

- Digital kompetens 

- Att lära sig att lära sig 

https://urratsbatsarea.eus/eu/zer-da
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- Social kompetens 

- Kulturell medvetenhet 

- Teknologi 

- Entreprenörskap 

 

b. Lärarnas mobilitet: 
Nyckelkompetenser som utvecklas genom lärarnas mobiliteter. 

- Kompetens inom språklig kommunikation 

- Digital kompetens 

- Att lära sig att lära sig 

- Social kompetens 

- Kulturell medvetenhet 

- Teknologi 

 
2) Internationellt samarbete 

 
Genom yrkesutbildningens onlinemobilitet som involverar personal och studenter. Genom att 
organisera online smarbete kan studerande utveckla de flesta av sina nyckelfärdigheter genom att 
använda sina tekniska färdigheter och kärnkompetenser. 
  
 

- Matematisk kompetens 
- Kompetens inom vetenskap och teknologiskt kunnande 
- Kompetens inom språklig kommunikation 

- Digital kompetens 

- Att lära sig att lära sig 

- Social kompetens 

- Kulturell medvetenhet 

- Teknologi 

- Entreprenörskap 

 
Samarbete mellan personal och professionella aktörer 
Erasmus KA2 och KA3 

- Kompetens inom språklig kommunikation 

- Digital kompetens 

- Att lära sig att lära sig 

- Social kompetens 

- Kulturell medvetenhet 

- Teknologi 

Internationella konferenser 
- Kompetens inom språklig kommunikation 

- Digital kompetens 

- Att lära sig att lära sig 

- Social kompetens 
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- Kulturell medvetenhet 

- Teknologi 

 
Om man analyserar systemen i de tre länderna kan man konstatera att internationaliseringen inte 
bara garanteras av mobilitetsverksamheten, utan också uppmuntras av ytterligare två metoder: 

- Genom CLIL metoden speciellt kopplad till de språkliga kompetenserna. 
- Genom virtuella mobiliteter (Virtual Exchange) kopplade till digital, social och  

entreprenörskapskompetens. 
 
I vissa fall, ges yrkesämnena på ett främmande språk (engelska) för att förbättra kunskaperna i det 
tekniska språket och skapa förutsättningar för att göra studerande mer konkurrenskraftiga på den 
internationella arbetsmarknaden. Denna CLIL-metodik är fortfarande inte så vanlig inom 
yrkesutbildningssystemet, men de som tillhandahåller yrkesutbildning inser hur kraftfull och 
effektiv den är. 
 
Slutligen en annan metod som främst är kopplad till konsekvenserna av pandemin. Den virtuella 
mobiliteten, som i ett inledande skede uppfattades som ett unikt alternativ till den geografiska 
mobiliteten och som ett verktyg som kan användas i nödsituationer. Idag verkar de virtuella och 
blandade metoderna ge ett mervärde om de är kopplade till de kvalitativa standarderna som 
"hållbarhet" och "digitalisering" av processerna. 
 
Bland de aktiviteter som nämns i undersökningen finns också Virtual Exchange, en metod för 
kollegialt lärande som syftar till att förbättra den interkulturella kompetensen. Virtuellt utbyte 
föddes ursprungligen som ett experiment inom högre utbildning, men senare och som ett resultat 
av Corona började även aktörer inom yrkesutbildning att experimentera. Det har gett in 
intressanta effekter som: 

- Skapande av ett verkligt inlärningsutrymme för att öva på ett främmande språk. 
- En möjlighet för studerande att vara "huvudpersoner" och för lärarna att bli "förmedlare" 

av lärandet. 
- Skapande av långsiktiga "vänskapsband" mellan kamrater från olika länder. 
- Genomförande av ett gemensamt projekt på internationell nivå. 
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4. Hur nyckelkompetenser kan bli identifierade och erkända 

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en viktig del av yrkeskunskaperna. De avser de 
färdigheter som krävs för kontinuerligt lärande, för att ta sig an framtida och nya situationer och 
för att förändra arbetsvillkoren. De återspeglar en individs förmåga att hantera olika situationer 
och ökar den yrkesutbildning och medborgarkapacitet som behövs på alla områden. De gör det 
möjligt för individen att följa förändringar i samhället och arbetslivet och att agera under 
förändrade förhållanden.24 
 
Nyckelkompetenser bör beaktas i yrkesutbildningen under hela utbildningen på ett eller annat 
sätt, eftersom de är kopplade till de färdigheter som behövs i arbetslivet. Nyckelkompetenser kan 
fungera som en matris i alla aspekter av arbetslivet, bedömning av lärande och kompetens.25 
 
Vid identifiering av kompetens avgörs vilken typ av kompetens individen har förvärvat genom 
tidigare studier, tidigare arbete eller till exempel genom hobbyer. Tidigare förvärvad kompetens 
jämförs med de krav på yrkesskicklighet och kompetensmål som definieras i examenskriterierna.  
Identifieringen av kompetensen kan göras i början av studierna, innan studierna av en ny 
examensdel inleds eller under studierna. Identifieringen av kompetensen är alltid individuell. 26 
 
Erkännandet av kompetens ska säkerställa att: 

- Den erkända kompetensen uppfyller kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna 

för kvalifikationen. Det finns en adekvat redogörelse för den kompetens som ska erkännas, 

t.ex. ett intyg eller ett bevis. 

- Den kompetens som ska erkännas är aktuell. 27 

 
Identifiering och erkännande av kompetenser är fortfarande en utmaning, även om de är viktiga 
utgångspunkter för kompetensbaserad utbildning. Lärare kan identifiera en studerandes 
kompetens, men misslyckas ändå med att erkänna den. Detta beror delvis på att lärarna är 
känsliga för att bedöma kompetenser som förvärvats på annat håll, men också på 
utbildningsinstitutionernas strukturer som inte stödjer snabbare inlärning och individuella 
studievägar.28 
 
Vissa goda metoder som stöder utvecklingen av nyckelkompetenser, t.ex. projekt som sträcker sig 
över flera ämnen, kan genomföras i skolorna, medan andra kan äga rum utanför skolan, t.ex. 
deltagande i internationella utbytesprogram och andra program. Sammantaget innebär detta att 
vid sidan av klassrumsundervisningen bidrar även lärande utanför klassrummet och lämpliga 
aktiviteter utanför skolan på ett betydande sätt till utvecklingen av kompetenserna.  
I de kommande kapitlen kommer vi att ge några exempel på metoder som kan användas inom 
yrkesutbildningen för att identifiera och erkänna nyckelkompetenser för livslångt lärande. De 

 
24 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 101 
25 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 102 
26 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 97 
27 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 97 
28 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 103 
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bygger på erfarenheter och expertis hos de partner som deltar i ToVET-projektet och 
representerar deras syn på saken. 

Kompetensmärke 

Kompetensmärken bygger på Mozilla Foundations öppna standard och har upprätthållits av IMS 
Global Learning Consortium sedan 2017. De är inte en specifik produkt eller plattform, utan en typ 
av digital badge som är verifierbar, bärbar och fullmatad med information om färdigheter och 
prestationer. Open Badge är en digital image som innehåller metadata som informerar om vem 
som har utfärdat märket till vem och på vilken grund samt ett digitalt sätt att visa sin kompetens 
oavsett tid och plats. 
 
Kompetensmärken verifieras "genom trovärdiga organisationer" genom att "bifoga information 
om förvärvade färdigheter och prestationer till märkesbildfilen, och metadata kodas för framtida 
åtkomst och granskning".29 
 
Kompetensmärken är 

- öppna och fria: öppna märken utvecklas med hjälp av fri programvara och en öppen 
teknisk standard som kan användas av vem som helst för att skapa, utfärda och verifiera 
kompetensmärken. 

- Överförbara: kompetensmärken kan samlas in från flera källor, online och offline, i ett 
enda arkiv för att visa hårda och mjuka färdigheter och prestationer i lärplattformar, 
sociala eller professionella nätverksplattformar, digitala portföljer, CV, personliga 
webbplatser osv. 

- stapelbara: oavsett om de utfärdas av en eller flera organisationer kan kompetensmärken 
bygga på varandra och staplas för att visa hela historien om en persons färdigheter och 
prestationer. 

- evidensbaserad: Varje kompetensmärke innehåller viktiga metadata, som är hårdkodade i 
själva bildfilen för märket och som länkar tillbaka till utfärdaren, kriterierna och de 
verifierande bevisen. 

Utbildningsinstitutioner på alla nivåer, organisationer för professionell utveckling, bibliotek och 
museer, ideella organisationer, företag och myndigheter kan använda kompetensmärken för 
motivation: Kompetensmärken kan främja förvärv av kunskap och färdigheter genom att 
uppmuntra individer att kontinuerligt engagera sig i material och aktiviteter för att uppnå avsedda 
inlärningsresultat och kan fungera som ett sätt att visualisera inlärningsbanan och för erkännande 
och legitimation: öppna märken är ett slags referenser som visar upp autentiska bevis på kunskap, 
kompetens och prestationer. 
 
Kompetensmärken gör det möjligt för den enskilde att göra individuella framsteg i sina studier och 
sin kunskapsbas. För att utveckla studerandes intresse och engagemang bör läromedel och 
lärandemiljöer vara lättillgängliga för studerande i en inspirerande form. I bästa fall kan man öka 
inlärarens självstyrning genom att använda digitala verktyg och använda inneboende element som 
inspiration för kunskapsuppbyggnad. Samtidigt är det möjligt att identifiera formella, informella 
och icke-formella färdigheter. 

 
29 UNESCO IITE 2020 
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Kunskapen synliggörs på studerandes individuella studievägar. Kompetensmärken gör det möjligt 
att identifiera och känna igen olika färdigheter och synliggöra sina färdigheter. De är lätta att 
associera med en professionell portfölj, vilket gör att de kan glida in i individens CV, för att göra 
dem digitalt delbara. 
 
I ToVET-projektet har vi skapat 16 märken som kompletterar alla åtta nyckelkompetenser för 
livslångt lärande som Europeiska unionens råd har rekommenderat i 2018 års ramverk. 
 
Märkena är indelade i olika kategorier beroende på deras innehåll och karaktär. Vissa betraktas 
som så kallade förutsättningsmärken och ska uppnås innan man ansöker om de andra märkena. 
Figur 7 och följande lista beskriver innehållet och förhållandet mellan de planerade märkena. 

 



 
 
 
 
 
 

36 
 

Figur 7. Strukturen för kompetensmärken för nyckelkompetenser för livslångt lärande inom 
ToVET-projektet. 

De så kallade Meta Badges är kollektiva märken som består av två eller flera innehållsmärken. 
Dessa Meta Badges delas automatiskt ut till en person som framgångsrikt har fått alla 
innehållsbadges som hör till dem. 
 

Förutsättningsmärken; ska göras först. 

1. META: PERSONLIGT OCH SOCIALT VÄLBEFINNANDE 

- Personligt och socialt välbefinnande 

- Att lära sig att lära sig 

2. Ska göras innan Digitala och Flerspråkiga märken 

- Kulturell medvetenhet och kulturella uttryck 

- Läskunnighet, informationssökning och mediekritik 

 
Partiella märken 

A. Arbetslivskunskap 

B. Hållbarhet 

 
META: MATEMATIK, VETENSKAP OCH TEKNOLOGI 

- Teknologi och vetenskap 

- Matematik 

 
META: MEDBORGARSKAP 

- Förståelse för sociala, ekonomiska, rättsliga och politiska begrepp och strukturer. 

- Global utveckling 

- Partiella märken A + B 

 
META: DIGITALT 

- Digitalt medborgarskap 

- Säkerhet och välbefinnande på nätet 

- Partiella märke A 
 
META: FLERSPRÅKIG 

- Modersmål 

- Främmande språk 

 
META: ENTREPRENÖRSKAP 

- Planera och leda ett projekt tillsammans med andra 

- Att omsätta idéer och möjligheter i handling 

- Partiella märke B 

Det rekommenderas att individen, efter att ha fått någon av de kompetensmärkena, lagrar och 
visar dem antingen i sitt Open Badge Passport eller i Europass’ sektion My Library. I Europass My 
Library är det bra att skapa en ny sektion för nyckelkompetenser. Detta ger bättre och snabbare 
tillgång till märkena, särskilt i en situation där det finns flera märken från flera olika källor. 

https://openbadgepassport.com/
https://europa.eu/europass/en
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Från dessa lagringsplatser är det också lätt att använda märkena vid behov för att visa upp sin 
expertis inom relevanta områden.  

Internationalisering och nyckelkompetenser 

Vad leder det transnationella lärandet till - hur kan vi synliggöra detta för arbetsgivarna? År 2013 
fick finländska arbetsgivare frågan om hur de värderar internationell erfarenhet när de anställer ny 
personal. Svaret var lite av en chock: endast drygt hälften av de internationella företagen ansåg att 
det var viktigt och i de inhemskt verksamma företagen var resultatet drygt 10 procent. 30  
 
När arbetsgivarna tillfrågades om vilken typ av kompetens de värderade när de rekryterade nya 
anställda och sedan om vilken typ av kompetens de trodde att människor fick genom 
internationella erfarenheter, visade arbetsgivarna dock på många likheter i sina svar. Många av de 
nyckelkompetenser som arbetsgivarna sökte hos nya medarbetare var desamma som de kopplade 
till internationella erfarenheter. Det uppenbara resultatet var att internationell mobilitet ger 
upphov till den typ av kompetens som arbetsgivarna söker, men att de inte kan koppla samman 
denna kompetens med människors internationella erfarenheter vid rekryteringen. De 
kompetenser som förvärvats genom studie- eller arbetsperioder utomlands är dolda: vi kan inte 
uttrycka eller erkänna dem.31 
 
Den kompetens som följer av internationella erfarenheter måste synliggöras. Inlärningsresultaten 
av internationell mobilitet måste bedömas, valideras och erkännas (i enlighet med ECVET-
ramverket). Samtidigt bör diskussionen också ta hänsyn till bredare inlärningsresultatresultat som 
omfattar andra kompetenser än de traditionella språkkunskaperna, interkulturell kompetens eller 
tolerans. I forskningen om dolda kompetenser betonas den höga nivån av "nyfikenhet", 
"motståndskraft" och "produktivitet" som en erfarenhet av mobilitet ger upphov till.32 
 
För närvarande är de båda allmänt använda europeiska dokumenten för mobilitet, Europass 
Mobilitetsdokument33 och Youthpass-certifikatet34, alltför beroende av den mottagande 
organisationens vilja och beredskap att fylla i de färdigheter och kompetenser som deltagaren har 
förvärvat under mobilitetsperioden. Detta leder till ojämlikhet bland deltagarna eftersom inte alla 
arbetsgivare eller mottagande organisationer är lika väl rustade eller redo att ge adekvat 
information, särskilt om förvärvade nyckelkompetenser. För att motverka denna otillräcklighet bör 
dessa dokument vara mer standardiserade eller innehålla mer detaljerad information om hur de 
förvärvade nyckelkompetenserna ska beskrivas för att möjliggöra en mer djupgående användning 
av dem. 

 
30 The Centre for International Mobility CIMO. 2014, 5. 
31 The Centre for International Mobility CIMO. 2014, 5. 
32 The Centre for International Mobility CIMO. 2014, 31. 
33 European Union, 2021. 
34 European Union, 2021. 
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Nyckelkompetenser inom internationell mobilitet 

Studerande inom yrkesutbildningen har en anmärkningsvärd möjlighet att delta i internationell 
mobilitet genom sitt heminstitut. Internationell mobilitet är inte bara en möjlighet att utforska 
andra länder och kulturer, utan också en djupgående metod för att samla både yrkesmässiga och 
övergripande färdigheter och kompetenser. De senare innehåller också nyckelkompetenser för 
livslångt lärande. 
Enligt Kumpikaitē och Duopa (2013) har deras och Bracht et al:s (2006) forskning visat att 
studerande under mobilitetsperioderna främst utvecklar sina sociala och medborgerliga 
kompetenser. Samma studier visar att akademiska färdigheter och utveckling av främmande språk 
inte är så viktiga som studerande tror innan de lämnar sitt hemland. I stället verkar kulturell 
medvetenhet och kulturella uttryck vara den viktigaste kompetensen som de får genom mobilitet 
enligt studien. 35  
 
Enligt Eskola-Kronqvist och Raudasojas (2018) forskning kan lärare också ha problem med att 
bedöma kompetenser. För en del lärare är begreppen kompetens och lärande troligen oklara.36 
 
För att göra det lättare att identifiera och erkänna förvärvade kompetenser har vi utvecklat ett 
verktyg för lärare och studenter för att identifiera inlärningen av nyckelkompetenser under 
transnationella och internationella mobilitetsperioder. Verktyget innehåller uppgifter för 
studerande före, under och efter den faktiska mobiliteten. De flesta av uppgifterna ska utföras 
antingen skriftligt eller genom audiovisuella svar (inspelade ljud- eller videosvar). Detta 
tillvägagångssätt förbättrar verktygets tillgänglighet eftersom det tar hänsyn till olika 
inlärningsmetoder. Verktyget innehåller också länkar till ytterligare läromedel i ämnet. 
 
På följande bilder kan du få en glimt av verktyget och metoden bakom det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Kumpikaitė & Duopa 2013, 833 
36 Eskola-Kronqvist & Raudasoja 2018, 98 

Figur 8. En uppgift om läskunnighet som ska slutföras före mobiliteten. 
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Figur 9. En uppgift om flerspråkig kompetens som ska slutföras före mobiliteten. 

 
Figur 10. En uppgift om medborgarkompetens som ska utföras under mobiliteten. 

Det fullständiga verktyget och instruktioner om hur det ska användas finns på ToVET-projektets 
webbplats (https://www.tovet.eu/outcomes/).  

  

https://www.tovet.eu/outcomes/
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5. Hur man synliggör nyckelkompetenserna  

Nyckelkompetenser är en summa av kunskaper, färdigheter och attityder. Färdigheter och 
kunskaper kan betraktas som synliga eller ytliga kompetenser. Färdigheter kan delas in i kognitiva 
och psykomotoriska färdigheter. Kunskap kan å andra sidan vara explicit eller tyst. Både 
färdigheter och kunskaper kan i princip läras ut. Attityder, även om de inte är direkt synliga, kan ha 
ett starkt inflytande på någons kompetens. De beskriver en individs benägenhet, t.ex. värderingar, 
tendenser eller orientering. De är vanligtvis ganska stabila, eller förändras åtminstone mycket 
långsamt.37 
 
Det är möjligt att förvärva nyckelkompetenser under hela livet. Vissa lärs ut under formell 
skolgång och andra tar man till sig i vardagen, antingen genom observation eller genom att delta i 
icke-formell och informell utbildning. Kompetenser som förvärvats genom formell skolgång är 
vanligtvis certifierade eller erkända på annat sätt, men de som förvärvats under mindre formella 
omständigheter kan förbli oerkända av andra. Därför måste en individ kunna uttrycka sina 
färdigheter och kompetenser om de förvärvats utanför den formella skolmiljön. De kan synliggöras 
t.ex. med kompetensmärken, Europass-dokument eller liknande. 
 
Utvärdering, validering och erkännande anses vara viktiga processer för att synliggöra 
nyckelkompetenser som ett resultat av internationell verksamhet. Förståelsen och värderingen av 
kompetenser som är ett resultat av internationell verksamhet (mobilitet) har under flera år främjats 
av det europeiska systemet för meritering av yrkesutbildning (ECVET). Under 2012 tillämpades 
ramverket för första gången på erfarenheter av mobiliteter med hjälp av två särskilda verktyg som 
anpassats för utvärdering, validering och erkännande av kompetenser. Memorandum of 
Understanding (ett paraplyavtal som fastställer ansvaret för alla inblandade aktörer inom ramen för 
mobilitet och mobilitetsgarantier) och Learning Agreement (det avtal som undertecknas av den som 
får en mobilitetserfarenhet och det företag eller den värdorganisation som tar hand om 
lärandeerfarenheten) används fortfarande i europeiska mobiliteter. 
 
Den ram för ECVET som tillämpas på mobilitet bygger på läranderesultat som utformas och 
individualiseras före mobiliteten, som överenskommits med värdorganisationen, vars 
genomförbarhet verifieras och som sedan bedöms av värdorganisationen och valideras av den 
utsändande organisationen efter mobiliteten. 
 
Synliggörandet av nyckelkompetenser kan göras möjligt genom att använda Europass KIT, inklusive 
Europass CV, Europass Mobilitet, tillägg till utbildningsbevis (Certificate Supplement) och tillägg till 
examensbevis (Diploma Supplement), som nyligen omorganiserats och uppdaterats av Europeiska 
kommissionen. 38 I det nya Europass KITet finns också ett verktyg för att mäta digital kompetens.39  
 
 

  

 
37 Peeters, K. 2018, 17-18. 
38 European Union 2021. 
39 European Union 2022. 
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6. Slutsatser och förslag 

Det blir allt viktigare att ha tvärgående mjuka färdigheter och nyckelkompetenser för livslångt 
lärande i ett snabbt föränderligt arbetsliv där man ständigt måste anpassa sig och utveckla nya 
färdigheter under livets gång. För att möta dessa krav antog Europeiska unionens råd den 
reviderade rekommendationen om nyckelkompetenser för livslångt lärande, där man fastställer en 
uppsättning kärnkompetenser som är nödvändiga för att arbeta och leva på 2000-talet. 
 
Nyckelkompetenserna är ett referensverktyg för utbildningsanordnare och i rekommendationen 
anges åtta nyckelkompetenser som anses vara avgörande för personlig prestation, livsstil som 
stöder hälsa och hållbarhet, anställbarhet, aktivt medborgarskap och social integration. Länderna i 
detta projekt (dvs. Finland, Italien och Spanien) har antagit och tillämpar dem på olika sätt inom 
yrkesutbildningen. Italien har separata kurser, Spanien har inga separata kurser utan tillämpar 
dem i yrkeskurserna, medan Finland har en blandning av separata kurser och utveckling av 
nyckelkompetenser genom olika undervisningsmetoder, miljöer och arbetsplatsbaserat lärande. 
 
I Finland och Spanien får nyckelkompetenserna inte separata vitsord, medan de får det i Italien. 
Dessutom har flera verktyg och ramar utvecklats, t.ex. DigComp2 och DigCompEdu för validering 
av digital kompetens, LifeComp-ramen för en gemensam förståelse av "personliga och sociala 
färdigheter och färdigheter för att lära sig att lära" och slutligen Entrecomp-ramen för 
entreprenörskap som en kompetens. 
 
Inget av dessa verktyg eller ramverk nämndes av någon av deltagarna i undersökningarna i detta 
projekt. Vi rekommenderar därför att lärare inom yrkesutbildning och skolledning introduceras till 
dessa ramverk och hur de kan användas. 
 
Företagsamhetsstudier med olika varianter av att driva ett eget företag, t.ex. young achievement, 
är vanliga i alla länder. Internationellt samarbete genom internationell mobilitet, virtuellt 
samarbete inom ramen för internationalisering på hemmaplan är också gemensamt för alla 
partnerländer. 
 
Projektkonsortiet har kommit fram till att internationell mobilitet och virtuellt internationellt 
samarbete är aktiviteter som utvecklar de flesta nyckelkompetenserna. Internationell mobilitet 
utvecklar i själva verket alla dessa kompetenser. Vissa i större och andra i mindre utsträckning. 
 
Internationaliseringsprocesser är något som alla skolor och utbildningsinstitutioner bör genomföra 
som en del av den formella inlärningsvägen eftersom internationell verksamhet ger fördelar och 
värdefulla inlärningsresultat för livet, för yrkeskarriärer och för integration i samhället. Pandemin 
har också fört med sig nya sätt att genomföra internationalisering, särskilt heminternationalisering 
med hjälp av virtuella metoder. Dessa värdefulla lösningar kan ge en impuls för framtiden för att 
skapa en ny balans (nya former av blandat lärande) mellan virtuellt lärande och lärande på plats. 
 
Men hur kan vi få dessa nya färdigheter och kompetenser identifierade, erkända och synliga? 
Inom ramen för detta projekt har vi utformat ett verktyg för att studerande ska kunna utveckla 
sina färdigheter att analysera sitt eget lärande samtidigt som de arbetar i en internationell miljö. 
Dessutom kommer det att ge bevis på vilka färdigheter studenterna har utvecklat under 
mobilitetsprocessen, från planering till praktik utomlands och reflektion efteråt. 
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Dessutom har vi utvecklat 16 öppna kompetensmärken på fem språk för nyckelkompetenserna för 
att validera förvärvade färdigheter och visa upp dem antingen i LinkedIn-profiler eller i Europass 
CV-bibliotek, t.ex. när man söker jobb. Vad vi dock måste betona mer är hur vi kan vägleda 
studerande att lyfta fram de färdigheter som de har förvärvat utomlands. De måste tänka på hur 
de kan visa upp de fördelar som dessa färdigheter och kompetenser kan ha för företaget eller för 
ett specifikt jobb, eftersom alla arbetsgivare inte har internationell erfarenhet och därför inte 
automatiskt förstår att man t.ex. utvecklar problemlösningsförmåga och självledningsförmåga när 
man är på praktik utomlands. 
 
Studerande måste lära sig att generellt sett uttrycka sina mjuka och tvärgående färdigheter när de 
söker jobb, eftersom dessa färdigheter ses som allt viktigare av arbetsgivarna. Det är inte längre 
en fråga om vilka tekniska färdigheter du har idag, utan vilka nya färdigheter du måste utveckla för 
att anpassa dina tekniska färdigheter, din attityd och din förmåga att anpassa dig till det snabbt 
föränderliga arbetslivet och samhället. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kompetensagenda  

Den europeiska kompetensagendan är en femårig plan för att hjälpa individer och företag att 
utveckla fler och bättre färdigheter och att använda dem, genom att stärka hållbar 
konkurrenskraft, garantera social rättvisa, tillgång till utbildning, fortbildning och livslångt lärande 
för alla, överallt i EU, och bygga upp motståndskraft för att kunna reagera på kriser.40 

Den europeiska kompetensagendan innehåller 12 åtgärder som är organiserade i fyra pelare 41:  
- En uppmaning att förena sina krafter i en kollektiv aktion:  
- Åtgärd 1: En pakt för kompetens 

- Åtgärder för att se till att människor har rätt kompetens för jobben:  
- Åtgärd 2: Stärka kunskapen om kompetens 
- Åtgärd 3: EU-stöd till strategiska nationella åtgärder för kompetenshöjning 
- Åtgärd 4: Förslag till rådets rekommendation om yrkesutbildning (VET) 
- Åtgärd 5: Utbyggnad av det europeiska universitetsinitiativet och 

kompetenshöjning för forskare. 
- Åtgärd 6: Kompetens för att stödja den dubbla övergången 
- Åtgärd 7: Öka antalet personer med STEM-utbildning och främja entreprenörskap 

och tvärvetenskapliga färdigheter. 
- Åtgärd 8: Kompetens för livet 

- Verktyg och initiativ för att stödja människor på deras väg mot livslångt lärande:  
- Åtgärd 9: Initiativ om individuella lärandekonton 
- Åtgärd 10: Ett europeiskt tillvägagångssätt för mikrokrediter. 
- Åtgärd 11: Ny Europass-plattform 

- En ram för att frigöra investeringar i kompetens: 
- Åtgärd 12: Förbättring av ramarna för att frigöra medlemsstaternas och privata 

investeringar i kompetens. 
 

 
40 DG Employment, social affairs & inclusion (European Commission) 2021a. 
41 DG Employment, social affairs & inclusion (European Commission) 2021a 


