
 

 

 

 

 

 

 Eurydike Rapportsammandrag 
 

Vuxenutbildning i Europa:  

Breddade möjligheter till lärande 

 

Vilken är utbildningsnivån hos den 

europeiska vuxna befolkningen? Hur 

är situationen för vuxnas läs- och 

skrivkunnighet, räknefärdighet och 

digitala kompetens i Europa? Har alla 

vuxna tillgång till samma möjligheter 

till livslångt lärande? Data som ger 

svar på de här frågorna är 

utgångspunkten för Eurydike-

rapporten Vuxenutbildning i Europa: 

Breddade möjligheter till lärande 

som ger en bild av tillståndet för 

vuxenutbildningen i Europa. 

Rapporten utgår från prioriteringarna 

i den förnyade europeiska agendan 

för vuxenlärande (2011) och 

koncentrerar sig därför på riktlinjer 

och åtgärder som ska garantera att 

tillgången på utbildningsmöjligheter 

är tillräcklig för vuxna vars praktiska 

och teoretiska kunskaper inte helt motsvarar aktuella arbetsmarknads- och 

samhällskrav. På så sätt har rapporten ett brett perspektiv, som tar hänsyn till och 

utforskar en rad områden kopplade till varandra. Med utgångspunkt i ett urval 

kontextbaserade indikatorer om vuxenutbildning, undersöker rapporten nationella 

politiska åtaganden för vuxenutbildning, huvudtyper av offentligt subventionerade 

program, flexibla undervisningssystem och utbildningsvägar, uppsökande 

verksamhet och vägledningstjänster liksom riktat ekonomiskt stöd. 

Rapporten täcker 35 nationella utbildningssystem i 32 europeiska länder (alla EU:s 

medlemsstater liksom Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet). Den hämtar fakta 

från flera datakällor, där den viktigaste är information som samlats in under 2014 

av Eurydikenätverket. Utöver Eurydikes uppgifter omfattar rapporten också 

statistiska data från internationella enkäter och resultat från ett antal 

forskningsprojekt. 

Detta sammandrag ger en aktuell översikt över vissa utvalda teman som tas upp i 

rapporten. 

 Vad är Eurydike 

Nätverket Eurydikes uppgift är att 

förstå och förklara hur Europas olika 

utbildningssystem är uppbyggda 

och hur de fungerar. Nätverket 

tillhandahåller beskrivningar av de 

nationella utbildningssystemen, 

jämförande studier som tar upp 

specifika frågor, indikatorer och 

statistik. Alla Eurydikes 

publikationer finns tillgängliga utan 

kostnad på Eurydikes webbplats och 

kan även beställas i tryckt form. 

Eurydikes målsättning är att genom 

sitt arbete främja förståelse, 

samarbete, förtroende och mobilitet 

på europeisk och internationell nivå. 

Nätverket består av nationella 

enheter i europeiska länder, och 

samordnande organ är EU:s 

Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency. För ytterligare 

information om Eurydike, se 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eury

dice 

 

Den fullständiga rapporten 
Vuxenutbildning i Europa: 

Breddade möjligheter till 

lärande finns på engelska på 

Eurydikes webbplats 
http://eacea.ec.europa.eu/educati

on/eurydice/thematic_reports_en.

php 

 

Tryckta exemplar av 

rapporten 
kan utan kostnad beställas på:  
eacea-eurydice@ec.europa.eu 
 
Kontakt 
Wim Vansteenkiste,  

Kommunikation och 

publikationer:  

+32 2 299 50 58 
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Omkring 70 mil joner vuxna i  Europa har en utbildningsnivå som ligger under  

gymnasiekompetens 

Ett sätt att uppskatta tillgången på kunskap och 

kompetens i den europeiska ekonomin är att se 

på den vuxna befolkningens utbildningsnivå. 

Tillgänglig statistik visar att inom EU är det 

ungefär en av fyra vuxna i åldern 25-64 år – 

vilket motsvarar omkring 70 miljoner människor 

– som inte har någon formell utbildning utöver 

grundskolans högstadium. Den siffran innefattar 

cirka 20 miljoner människor som lämnade 

skolan efter att endast ha gått ut motsvarande 

årskurs 6. Länderna i södra Europa har lägst 

utbildningsnivå bland den vuxna befolkningen. 

Det finns också betydande 

generationsskillnader; unga vuxna har oftast 

betydligt högre utbildningsnivå än vad som är 

fallet för den äldre generationen. 

 

Vuxna (25-64) med en utbildningsnivå under gymnasiekompetens eller grundskolans högstadium (%), 2013 

 

 
Utbildningsnivå lägre än  
gymnasiekompetens (ISCED 3)  

Utbildningsnivå lägre än 
grundskolans högstadium 
(ISCED 2) 

Källa: Eurostat (EU LFS) 

Omkring en av fem vuxna har låga  läs-,  skriv- och räknefärdigheter ,  och 

nästan en av tre har mycket låg el ler ingen digital  kompetens  

Även om utbildningsnivån är ett viktigt mått på 

samhällets humankapital, är den inte alltid en 

tillförlitlig mätning av färdigheter om man inte 

tar hänsyn till sammanhanget. Speciellt kan 

färdigheter som skaffats inom 

utbildningssystemet bli omoderna om de inte 

underhålls, eller tvärtom kan de med låg formell 

utbildningsnivå skaffa sig ett antal färdigheter 

genom olika livs- och arbetserfarenheter. 

OECD:s undersökning av vuxnas färdigheter 

(PIAAC), som direkt gör en bedömning av den 

vuxna befolkningens färdighetsnivåer 

(åldersgruppen 16-65), tillför i det här 

sammanhanget ett nytt perspektiv på hur man 

kan jämföra ländernas humankapital. 

I de 17 EU-länder som deltog i undersökningens 

första omgång är det i genomsnitt 19,9 % 

respektive 23,6 % av de vuxna som har låg 

nivå på läs-, skriv- och räknefärdigheter. 

Dessutom visar både PIAAC-undersökningen 

och EU:s statistik om informationssamhället 

(ISOC) på faktumet att omkring 30 % av vuxna 

inom EU har mycket låg eller ingen digital 

kompetens. Den senare källan vittnar också om 

att nästan hälften av alla vuxna i Europa anser 

att deras digitala kompetens inte till fullo 

motsvarar dagens arbetsmarknadskrav. 

Vuxna med störst utbildningsbehov  har minst chans att  dra nytta av l ivslångt 

lärande 

Deltagandet i vuxenutbildning bestäms av flera 

faktorer, framför allt utbildningsnivå, anställ-

ningsform, yrkesgrupp, ålder och kunskaper: 

vuxna med låg utbildningsnivå eller utan 

examen, de med lågkvalificerade arbeten, 

arbetslösa och de som inte är yrkesverksamma, 

äldre och outbildade, är de som i lägst grad 

deltar i livslångt lärande. Med andra ord är det 

de vuxna som mest behöver utbildning som har 

minst möjligheter att delta i livslångt lärande. 
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På den poli tiska agendan fästs stor vikt vid ti l lgång på l ivslångt lärande för  

de mest utsatta grupperna , men vilka mål som ska uppnås specificeras sällan  

Eurydikeforskning visar att stöd till vuxna med 

låga baskunskaper eller otillräckliga betyg nu 

vanligtvis är integrerat i ländernas politiska 

agenda, ofta som en del av utbildningspolitiken, 

men även som en del av bredare ekonomiska 

reformer, eller mer specifikt som en del av 

sysselsättningsstrategier. Men även om 

styrdokumenten oftast innehåller uttryckliga 

hänvisningar till att främja tillgången på 

utbildning för olika utsatta grupper studerande, 

hänvisar de sällan till bestämda syften och vilka 

mål som ska uppnås. Även om det finns 

processer för uppföljning och utvärdering, är 

det ändå inte säkert att de inriktar sig på de 

frågor som främst påverkar människor med 

låga baskunskaper eller låg utbildningsnivå. 

Detta väcker frågan om huruvida ländernas 

strategier och politiska agendor verkligen har 

förutsättning att förbättra möjligheterna till 

livslångt lärande för lågkvalificerade vuxna och 

andra utsatta grupper. Detta område behöver 

utredas ytterligare. 

Det finns ett  antal hinder för vuxna att delta i  l ivslångt lärande –  vi lka är  

värda att uppmärksammas politiskt  

Den europeiska undersökningen Adult Education 

Survey (2011) visar att hindren för vuxnas 

deltagande i undervisning ofta hör ihop med 

tidsbrist, antingen på grund av familjeansvar 

eller arbetsschemat, men även ekonomiska 

begränsningar eller brister vad gäller 

”grundförutsättningarna” (dvs. rätt förkun-

skaper) kan vara ett hinder för att delta i 

livslångt lärande. Om man tittar specifikt på 

vilka hinder lågkvalificerade vuxna anger (dvs. 

vuxna vars utbildningsnivå är under 

gymnasiekompetens), är det i genomsnitt 

21,8 % som ser sina familjeåtaganden som ett 

hinder för att delta i utbildning, 13,6 % anger 

problem med att förena utbildning med 

arbetsschemat, 13,3 % pekar på ekonomiska 

problem och 7,1 % nämner faktorn otillräckliga 

”grundförutsättningar”. Att främja 

programmens flexibilitet (t.ex. genom 

distansutbildning, modulkurser, alternativa 

tillträdesvägar eller validering av icke-formellt 

och informellt lärande) och ta hänsyn till den 

ekonomiska aspekten, är därför frågor som 

behöver uppmärksammas politiskt. 

Att nå ut ti l l  vuxna och göra dem medvetna om nyttan av l ivslångt lärande  är  

en av de största utmaningarna  

Av de vuxna som inte deltar i utbildning, är det 

omkring 80 % som inte heller uttrycker intresse 

för att medverka i organiserade 

utbildningsaktiviteter. Detta visar att brist på 

intresse är den absolut vanligaste anledningen 

till att man inte deltar. I praktiskt taget alla 

länder är brist på intresse mer märkbart bland 

vuxna utan högskoleutbildning jämfört med 

vuxna som har slutfört högre utbildning. 

Dessutom är människor med lägre utbildning 

mindre benägna att söka information om 

utbildningsmöjligheter än de med högre 

utbildning. 
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Vuxna (25-64 år) som inte har deltagit i utbildning och som angett att de inte var intresserade av att delta (%), räknat på 

högst uppnådda utbildningsnivå, 2011 

% % 

 

 ISCED 0-2  ISCED 3-4  ISCED 5-6 

Källa: Eurostat (AES) 

Uppsökande ini tiativ  är vanliga , men man vet l i te  om hur effekt iva de är i  att  

nå ut ti l l  människor med låg utbildning el ler utan examen 

Bristen på intresse för livslångt lärande, liksom 

det begränsade antal som på egen hand söker 

efter information om utbildningsmöjligheter, 

visar på att ansträngningar behöver göras för 

att nå ut till vuxna. De behöver bli medvetna 

om vilken utbildning som finns tillgänglig, och 

även få möjlighet att delta i skapandet av nya 

förutsättningar utformade just för deras behov. 

I de flesta länder är myndigheterna medvetna 

om behovet av att utföra uppsökande 

verksamhet bland vuxna och motivera dem till 

att delta i livslångt lärande. Faktum är att under 

de senaste fem åren har de flesta länder 

genomfört omfattande kampanjer med såväl 

informerande som uppsökande aktiviteter. 

Vilken effekt dessa initiativ har haft på 

deltagandet bland de mest utsatta grupperna 

har däremot sällan utvärderats. 

 

Kampanjer med informerande och uppsökande aktiviteter som riktar sig till vuxna, 2009 - 2014 

 

  

 

Omfattande kampanjer med 
informerande och uppsökande 
aktiviteter har genomförts 

 

Inga aktuella större kampanjer med 
informerande och uppsökande 
aktiviteter 

  

  

  

 
Källa: Eurydike 

 

Den fullständiga rapporten Vuxenutbildning i Europa: Breddade möjligheter till lärande finns på engelska på Eurydikes 

webbplats: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php  

För ytterligare information se: Eurypedia: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php 
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