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Introduktion

Välkommen
Under tjugo års utveckling av europeiska projekt vid Yrkesutbildning och -träning (VET) vill vi
fortfarande lära oss från varandra. Eftersom vi är medvetna om vikten av utbildning: Utbildning
är för samhället vad solen är för liv.
Utbildning måste förnyas fortlöpande och anpassas till nya villkor och utmaningar. För att
lösa lokala behov kan vi hitta innovativa lösningar som är användbara långt från oss. Istället
för att uppfinna hjulet på nytt kan vi räkna med att våra europeiska kolleger lär och anpassar
oss -gör förbättringsförslag- till dessa nyheter. Ibland är det bara att plocka frukterna, bara
att låna och använda färdiga produkter. I andra fall krävs det hårdare arbete för att anpassa
nyheterna till andra miljöer. I varje sådant fall förbättrar samarbete mellan europeiska partners
effektiviteten och förpliktigar alla att analysera och vara självkritiska så att båda parter: givare
och mottagare får nytta av feedbacken.
Välkommen till vårt projekt, ett nytt sätt att arbeta på, ett nytt sätt att glädja sig,
							

...a new Sunrise

Projektet
Genom Sunrise-projektet anpassas tre nyheter inom europeiska institutet till villkoren hos andra
med en fortlöpande träningsmetod för lärare och tränare. Både leverantörer och mottagare
av nytänkandet tjänar på en feedback-process. Fem pilotprojekt utförs för realiserande av tre
nyheter.
Autentisk inlärning:
För att göra elevers inlärning relevant för vardagserfarenheter måste inlärningsmiljön vara
autentisk. Autentisk inlärning är en pedagogisk metod som går ut på att låta eleverna
undersöka, diskutera och meningsfullt konstruera begrepp och relationer i sammanhang som
inbegriper problem i verkliga livet och projekt som är relevanta för eleven. Termen autentisk
definieras som genuin, sann och verklig. Om inlärning är autentisk blir eleverna engagerade i
genuina inlärningsproblem som gynnar möjligheten för dem att göra direkta kopplingar mellan
det nya materialet som lärs in och sin tidigare kunskap. Den verkliga kraften vid autentisk
inlärning är förmågan att involvera elever och vidröra deras inneboende motivation.
Auktorisering av tidigare inhämtade kompetenser:
Måste du lära dig det du kan en gång till? En av de prioriterade frågeställningarna i
Köpenhamnsdeklarationen (2002) är valideringen av icke-formell och informell inlärning.
Kompetenta och konkurrenskraftiga yrkesverksamma är huvudmålet för varje utbildningspolicy.
Deras kompetenser omfattar en knutpunkt med färdigheter och attityder som inhämtats under
den livslånga inlärningsprocessen som i många fall inte kommer från formell utbildning. Denna
bakgrund anses i vissa utbildningssystem som ett resultat av
a) motivation för unga och vuxna att foga samman formella system,
b) officiellt erkännande av deras kompetenser samt
c) mer realistiska och personliga utbildningsprogram.
Träning av tränare på jobbet:
Under lång tid har man ifrågasatt metodläror som separerar arbets- och inlärningsmiljöer.
Moderna tendenser är fokuserade på att koppla samman dem och förstärka länkarna mellan
utbildning och arbetsliv. På olika sätt och med olika styrka innehåller de flesta europeiska
utbildningssystemen elevpraktik på företag där handledare (tränare på jobbet) ger stöd och
följer upp elevens framsteg. I många länder måste dessa handledare först genomgå en viss
träning med utbildning, sociala färdigheter och inhämtande av kompetenser för att optimera
elevens tid på företaget.

Introduktion

Resultaten
Under två år har flera pilotprojekt utförts för att överföra dessa tre nyheter. Resultaten och
slutsatserna av dessa experimentella försök är bifogade digitalt. Sammanfattningsvis kan vi
poängtera att:
•

•
•

Anpassningen av en nyhet till olika länder (och system) har gett olika resultat, som
förväntat, eftersom individerna i teamet var olika var behoven hos de mottagande
institutionerna olika, teamens sätt att arbeta var olika eller kort och gott: olika
miljöer ger olika resultat. Och vi tror detta ger projektet ett extra värde.
Motivationen hos människorna som varit inblandade i inlärningsprocesserna
(huvudsakligen elever och lärare, men även skolpersonal) ökade genom deras
deltagande i projektet.
De flesta pilotprojekten avslutas med ett starkt intresse av en hållbar implementering
av nytänkandet inför framtiden.

AUTENTISKT
LÄRANDE
FÖR ATT STUDERANDE SKALL LÄRA
SIG SAKER SOM ÄR RELEVANTA
FÖR DET VERKLIGA LIVET, MÅSTE
INLÄRNINGSSITUATIONEN VARA SÅ
AUTENTISK SOM MÖJLIGT.
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Autentisk inlärning
under utbildning, ett
inlärningssätt
Av Madelon de Beus1

I. Bakgrund
Behovet av förändringar i utbildning
Under de senaste tio åren har följande punkter ofta dykt upp vid samtal och regelbundet
funnits på agendor vid sammankomster om landbaserad utbildning:
•
•
•

Antalet studerande i landbaserad utbildning minskar. Unga människor tycker inte
att landbaserad utbildning är “cool” eller “sexig”. Faktorer som karriärmöjligheter,
inkomster och social status kan spela roll.
Fler och fler studerande lämnar utbildningen innan de fått examen eller behörighet,
i synnerhet innan de fått europeisk utbildningsnivå 2. Detta problem finns i alla
länder även om siffrorna skiljer sig åt.
Kontakten med arbetsmarknaden kunde vara bättre. Studenter saknar färdighet
att använda teoretiska kunskaper från skolan i sina arbeten och lär sig inte
hur man hanterar konflikter. Arbetsmarknaden klagar på nytillkommande unga
arbetstagare.

Madelon de Beus MSc är chef för Stoas University för tillämpad vetenskap och lärarutbildare i
Nederländerna, ger kurser på grundnivå, lärarexamen på grundnivå och avancerad nivå
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Studerande måste kunna hantera problem som de möter under sitt framtida arbetsliv. Detta är ett argument som bekräftas av
klagomål från företag om studerande som de lejer som nya arbetstagare. Företag anser ofta att studerande kan en massa fakta
men inte är kompetenta (Bastiaens & Martens, 2000)2.
Med andra ord är de inte utbildade att lösa verkliga arbetsproblem. Å andra sedan klagar studerande vid skolor och universitet på
att de inte förstår betydelsen av ett visst ämne. De upplever ofta läroämnen och bedömningar som ytliga och fokuserar endast på
faktakunskaper (Birenbaum & Dochy, 1996)3. Det verkar som om utbildningen på skolor inte överensstämmer med det som företag
kallar kompetenta arbetstagare.4

•

Den snabbt föränderliga europeiska arbetsmarknaden frågar efter utbildade
individer, personer som utan problem kan byta jobb och är kompetenta nog att
klara bytet relativt snabbt. Andra förändringar inom den landbaserade sektorn,
t.ex. ställningen och rollen hos lantbrukare och deras bidrag till miljöproblemen,
europeisk lagstiftning, ändrade gränser, nya möjligheter och svältproblematik i
delar av världen borde ha konsekvenser för landbaserad utbildning.

Dessa punkter, förutom den sista, är ratificerade av EU5 efter slutsatser vid mötena i Lissabon,
Köpenhamn och Maastricht om utbildning.
Förutom dessa påverkar även annan utveckling utbildningen:
•
Samhället har förvandlats från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle.
Det betyder att unga människor kan få information från hela världen, utan
begränsning, av varierande natur och i stora mängder. Föräldrar, skola, kyrka
och lokaltidningar är inte längre informationskällor. Uppmärksamheten hos de
studerande är delad och skolan är inte den enda och inte den mest attraktiva
delen i deras liv.
•
Nya kommunikationsformer och internet ger unga människor möjlighet att
kommunicera med andra från hela världen 24 timmar per dygn. De lär sig av och
med andra, de utbyter information och använder engelska. Detta har hela deras
uppmärksamhet.
•
Unga människor är mycket självständiga. De har egna bestämda åsikter och är
inte rädda för att uttrycka dem i och utanför klassrummet eller skolan. Läraren är
inte den enda som vet och vägleder. Hur ska lärare hantera detta?
•
Individer behåller inte längre samma jobb genom hela livet som de gjorde förr.
Arbetstagare förväntas vara flexibla och fortsätter lära sig. Nuförtiden betyder
oftast inte en examen att du kan tillräckligt. Hur ska unga människor bli förberedda
på en framtid där de ska vara flexibla och anställningsbara?
Tillbakablick
Om man ser tillbaka i historien så ser man att skolor inte alltid har funnits. En ung man
började arbeta som lärling och om han hade tur och var skicklig kunde han lära sig mycket av
sin mästare. Detta var förstås inte uppnåeligt för alla unga människor. Under århundradena
blev på så sätt utbildningssystemen institutionaliserade och fler och fler unga människor fick
möjlighet att lära och utbilda sig. I detta utbildningssystem användes ett till ett-undervisning
(ansikte mot ansikte) mellan mästaren (läraren) och lärlingen. Ibland fanns det flera lärlingar
i en verkstad.
Med industrialiseringen blev det nödvändigt att utbilda alla pojkar och senare även flickor.
Nuförtiden anser vi i västvärlden att det är normalt att alla unga människor går i skolan och
även får en eller flera behörighetsgrader.
Skolan var född. Och alla vet vi hur det är i skolan: långt från verkligheten sätter vi elever i
Bastiaens & Martens, 2000, Conditions form web-based learning with real events.
Birenbaum & Dochy, 1996, Alternatives in assessment of achievements, learning processes and prior knowledge.
Quotation by Gulikers J., Bastiaens, Th., & Martens R., 2005, The surplus of an authentic learning environment.
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klassrum där läraren undervisar och eleverna lyssnar och antecknar. Därefter går eleverna
hem och försöker lära sig saker utantill och att förstå. I slutänden förväntas eleven återge
information som han fått av läraren eller genom böcker eller måste lösa teoretiska problem. I
bästa fall förekommer muntliga kontroller av förståelsen.
Under 1900-talet var alla nöjda med denna kunskapsbaserade och lärarledda
undervisningsform. Skolan var enda informationskällan i ett mer eller mindre okomplicerat
samhälle. I denna undervisningsform var det en lärare på en hel grupp elever (vanligtvis 2530). I vissa länder hade elever i (högre) yrkesskolor praktik på företag under utbildningen.
Även om det finns massor av värdefulla aspekter på ”traditionell” undervisning passar det
uppenbarligen inte längre våra unga människor eller vårt samhälle. Elever idag studerar inte
av samma orsaker som elever gjorde för 30 år sedan.
Detta leder till följande frågeställningar
Hurr kan vi förnya vår landbaserade yrkesutbildning så att den blir mer attraktiv6 för unga
människor, med bättre koppling till arbetsmarknaden och hur kan vi ge elever färdigheter och
kunskap för livet? Här är en lista över relevanta frågor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur kan vi möta behoven från arbetsmarknaden?
Hur kan vi möta behoven från regeringen om bättre utbildad arbetskraft?
Hur kan vi möta behoven från unga människor om en attraktiv och modern
utbildning?
Vilken kunskap och erfarenhet är viktig?
Kan vi utforma en begreppsmässig ram som kombinerar alla dessa mål?
Vilka partners ingår och varför?
Vilka verktyg har vi?
Hur kan denna förnyelse genomföras i systemet?
Hur hanterar vi skillnaderna mellan länder?

I nästa del av detta dokument förklarar jag hur den begreppsmässiga ramen för autentisk
inlärning kan placeras

II. Konceptet, ett inlärningssätt från en annan utgångspunkt

Översatt till nivån av vad en inlärare ska lära sig och kunna använda i praktiken när han börjar
på en arbetsplats kan vi inte beskriva kvalifikationerna som endast kunskap utan på ett sätt
där kunskap, färdigheter, attityd och överföring är integrerade. Som alla vet är det vad vi kallar
kompetenser. Exempel på sådana kompetenser är förmågan att lösa problem, kommunicera
med jämlikar eller kunder, hantera förändringar på ett effektivt sätt, definiera egna frågor om
inlärning och ta ansvar för den personliga inlärningen
Under senaste decenniet ändrades utbildningens tonvikt från fokus på memoriserande av kunskap till utveckling av en integrativ
helhet av kunskap, färdigheter och attityder. Med andra ord behöver elever utveckla kompetenser (Stoof, Martens, van Merrienboer,
& Bastiaens, 2002)7.

När du frågar dig själv i vilken situation man måste använda dessa kompetenser i praktiken
finns det bara ett enda möjligt svar: i verkliga livet, i en autentisk situation, i ett sammanhang
Vikten av en attraktiv yrkesutbildning poängteras av CEDEFOP i publikationen “Vocational education and training, key to the future”,
2004.
Stoof, A.,Martens, R.L., Van Merriënboer, J.J.G., & Bastiaens, Th.J., (2002), The boundary approach of competence, a constructivist aid
for understanding and using the concept of competence.
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som liknar situationer i arbetslivet.
Utvecklingen av breda yrkeskompetenser genom inlärning i en arbetsmiljö har identifierats i
”Maastricht-studien” en huvudaspekt för VET-förnyelse. Även om det ännu inte bevisats att
det finns en lösning är det en utmaning att använda uppfattningen som en startpunkt för att
utveckla en balanserad ny modell för VET-träning i landbaserad utbildning.
Frågor från verkligheten
Autentisk inlärning är ett inlärningssätt som är baserat på forskning på inlärning och
uppfattningsförmåga. En brett hållen inlärningsteori, konstruktivism, förutsätter att elever lär
sig bäst genom att engagera sig i autentiska inlärningsuppgifter, genom att ställa frågor och
genom att stödja sig på tidigare erfarenheter. Kort sagt, om elever faktiskt ska lära sig något
måste inlärning ske på ett sätt och på en plats som är relevant för deras egen verklighet,
både i och utanför klassrummet, och handla om verklig komplexitet, äkta frågor och verkliga
intressen.
Teorin bakom konstruktivism är kopplad till inlärning tillsammans med andra eftersom inlärning
är en sociokulturell aktivitet, exempelvis genom att använda språk. Detta leder till teorin om
social konstruktivism.
Av definition betyder termen “autentisk inlärning” inlärning som använder verkliga problem
och reella projekt och låter eleverna undersöka och diskutera dessa på sätt som är relevanta
för dem.
Detta tillvägagångssätt skiljer sig ordentligt från traditionell ”lektionsundervisning” baserat på
behavioristiskt synsätt där läraren ger eleverna fakta och annat innehåll som eleverna sedan
måste lära sig utantill och upprepa under prov
Newmann och Wehlage (1993) anför att elever som konfronteras med inlärningserfarenhet från verkliga livet i miljöer som simulerar
verkliga världsproblem, med sin komplexitet och sina begränsningar, stimuleras att använda högre tankeprocesser och aktiva
inlärningsstrategier. På så sätt stimulerar miljöer för autentisk inlärning eleverna att inte bara utveckla kunskap utan även färdigheter
och attityder som alla kräver effektiv prestation vid nya problemsituationer (Birenbaum & Dochy, 1996; Herrington & Herrington,
19988).

Den autentiska kontexten är det svåra med det nya arbetssättet. Herrington & Oliver9,
2000, förklarar detta på följande sätt ”En autentisk inlärningsmiljö tillhandahåller en kontext
som reflekterar sättet på vilket kunskapen och färdigheterna används i verkliga livet. Detta
omfattar en fysisk och virtuell miljö som liknar den reella världen med verklig komplexitet
och begränsningar och ger alternativ och möjligheter som också finns i verkligheten. För
att visa elever samband och stimulera dem att utveckla kompetenser som är relevanta för
deras framtida yrke eller vardagsliv, används ofta elektroniska tillämpningar för att realisera
autentiska inlärningsmiljöer.”
Som vi alla vet tillhandahåller tekniken stora möjligheter att skapa en realistisk stimulering
av verkligheten. Den mest specifika tillämpningen är som du kanske vet, second life, en ny
uppmärksammad virtuell värld som kan ge oväntade möjligheter. Vi fokuserar särskilt på den
fysiska miljön och nämner den virtuella miljön som en av källorna och verktygen som främjar
inlärning.
Erfarenhet av autentisk inlärning
Typerna och metoderna för autentiska inlärningserfarenheter varierar stort. Men hur mycket
sättet än skiljer sig omfattar autentiska inlärningserfarenheter samma principer:
•
Det använder en autentisk uppgift. Det kan verka självklart men en autentisk
inlärningserfarenhet måste innehålla autentiska uppgifter. Dessa är uppgifter som
så mycket som möjligt har en ”verklig” kvalitet och är sådana som elever tycker är
8
9

Newmann, F.M. & Wehlage, G.G., 1993. Five standards for authentic instruction.
Herrington J., & Olliver, R, 2000. An instructional design framework for authentic learning environments.
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relevanta i sina liv. Den mest specifika autentiska erfarenheten man kan få genom
att arbeta med en autentisk arbetsuppgift.
•
Inlärningsmiljön (i eller utanför klassrummet) – är elevcentrerad. I elevcentrerade
klassrum är lärarkollegiet mycket uppmärksamma på vad eleverna medför till
klassrummet, sina egna unika kunskaper, färdigheter, attityder och övertygelser.
Elever uppmuntras att ställa frågor, engagera sig i sociala samtal och hitta sina
egna svar. I denna inramning blir lärarrollen mer än “medskapare” av kunskap än
en tillhandahållare av innehåll.
•
Elever är aktiva inlärare.
•
När lärarrollen förändras måste även elevrollen göra det så att eleverna gör mer
än sitter passivt och lyssnar när läraren pratar. De måste bli aktiva deltagare i
inlärningsprocessen genom att skriva, diskutera, analysera och utvärdera
information och medskapande av kunskap ger mening till deras liv (yrkes- och
vardagsliv).
•
Kort sagt måste eleverna ta mer ansvar för sin inlärning och visa den för lärarna
på andra sätt än i provsituationer.
Definitionen ovan ger möjlighet att starta organiserad autentisk inlärning i skolan. Genom att
ha kontakt med näringslivet från början är platsen för en professionell uppgift i en autentisk
miljö ett måste för att kontrollera att inlärningen är autentisk!
Som Wout van den Bor10 konstaterar: det väsentligt nya i sättet som unga människor lär sig på
och sättet som inlärningen uppmuntras på kan sammanfattas på följande sätt:
•
Från undervisning till inlärning: inläraren blir en aktiv inlärare.
•
Från kunskapsöverföring till underlättande: läraren blir handledare.
•
Från gruppinstruktion till skräddarsydd inlärning: smörgåsbord för enskilda/
personliga behov.
•
Från skolbaserat tillfälligt inlärningssätt till livslångt lärande: pågående inlärning
på arbetsplatsen och i livet.
•
Från subjektrelaterad inlärning till kompetensbaserad inlärning: inlärning baserad
på realistiska arbetsvillkor.
”Utbildning blir skicklighet i att locka och förföra”.
På detta sätt förväntas att autentisk inlärning kan ge svaret på klagomålen från arbetsmarknaden.
”Att lära sig autentiskt betyder att eleverna ska stimuleras att utveckla relevanta kompetenser
genom att konfronteras med inlärningserfarenheter som stimulerar deras vardagsliv eller
framtida yrkesliv”(Herrington & Oliver, 2000; Honebein, Duffy, & Fishman, 1993)11.

Bor, van den, 2005. From learning to living. (ALIE-projektet).
Quotation by Gullikers, from: Herrington & Oliver, 2000. An instructional design framework for authentic learning; Honebein, Duffy, &
Fishman, 1993, Constructivism and the design of learning environment.
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I konceptet med autentisk inlärning går vi ett steg längre: Det är inte endast simulerade situationer
som är del av inlärningsmiljön utan även verkliga professionella situationer. Näringslivet
ska och kan spela en roll vid inlärningsmoment under den inledande yrkesutbildningen och
-träningen

III. Vilka är partners vid autentisk inlärning och vilken är deras roll?
Elever
Genom att lära sig på ett autentiskt och kompetensbaserat sätt tar eleverna mer ”egenansvar”
och blir mer ansvarstagande för sin egen inlärning. Nyfikenhet leder inlärarna till ny kunskap,
nya attityder, nya färdigheter: de utvecklar sina kompetenser. Men de behöver hjälp med
detta. Eleverna måste lära sig hur man definierar sina inlärningsfrågor. De måste veta och
förstå vad kompetensbaserad inlärning betyder och att när de går till en arbetsmiljö är det
inte samma sak som att gå till arbetet och tjäna pengar. Det är lämpligt att ge varje elev en
studierådgivare. Detta är ingen expertlärare utan en som hjälper eleven att reflektera över
sin inlärning och kan ge råd om eleven har frågor om sin inlärning och personliga utveckling.
Lärare
Autentisk inlärning betyder inte att läraren inte längre spenderar tid tillsammans med sina
elever i klassrummet. Det är klart att han gör men hans roll är en annan. Och när läraren har
andra möten med eleven är allt inriktat på att stötta elevens inlärningsprocess. Lärare har en
vana att berätta saker eller ställa frågor och omedelbart svara själva. Detta gör vi även fast
vi vet att människor sätts i rörelse när de är nyfikna, ivriga och frågvisa. Nyfikenhet gör att
individer ställer frågor och människan lär sig genom att ställa frågor.
Detta indikerar att läraren år 2010 är en annan än läraren 1995. Han måste förnya sig och
måste ha en stor verktygslåda med möjliga didaktiska verktyg för att utmana eleven att ställa
frågor. Det är viktigt att den framtida läraren har elevaktiverande didaktiska och handledande
färdigheter, kan olika arbetsmetoder, kan reflektera, känner igen olika inlärningsstilar och vet
hur man hanterar dem och är en medskapare av kunskap.
Läraren måste kunna integrera olika modeller för utbildning och inlärning som t.ex. inlärning
genom samarbete, blandad inlärning, fördelad inlärning, virtuell inlärning, problemorienterad
inlärning.
Den nya lärartypen ger inga svar i förväg utan endast när eleven har ställt frågan. Inlärning
blir elevorienterad istället för lärarorienterad. Den nya lärartypen tänker “utanför ramarna”.
Han kan utmana individer och elevgrupper på ett sätt som gör dem ivriga under den inledande
fasen, ivriga på en vardag inom ett yrke. Den nya läraren kan plocka upp autentiska situationer
ur sin egen erfarenhet. Den nya läraren har en mellanställning mellan praktik och teori.
Allt detta är lättare sagt än gjort. I grund och botten måste läraren hitta ett sätt att få unga
människor att verkligen vara uppmärksamma istället för att bara vara närvarande. Läraren
måste inte nödvändigtvis vara del av deras värld men han måste känna till konturerna och
egenheterna i deras värld för att förstå effekterna från moderna virtuella nätverk och de
olinjära inlärningsprocesserna i deras sinnen och beteende.
Skolan
Skolan måste tillsammans med näringslivet12 utveckla kursplaner för yrkesutbildningen.
På skolnivå betyder det nya kursplaner och särskilt ett nytt sätt att beskriva målen på: från
kunskapsmål till kompetensbaserade mål.
Detta är olika i olika länder. I Nederländerna är det lagstadgat att kursplaner för (högre) yrkesutbildning måste utarbetas under
samarbete mellan utbildningsväsendet och näringslivet. Om kursplanen utarbetas på nationell nivå måste man ställa samma frågor till
näringslivet.

12
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Dessa kompetenser eller kompetensgrupper måste vara direkt knutna till yrkesuppgifter,
uppgifter i verkliga livet. När kursplanen är klar ska man göra ett program där inläraren (den
unga individen, eleven) kan använda en inlärningsmiljö för att arbeta på sina kompetenser.
Eftersom dessa kompetenser är skrivna på elevspråk vet studenten exakt vad han ska arbeta
med. Skolan tillhandahåller en stödstruktur inom vilken en elev utmanas att lära sig. Detta är
stöd av elevens inlärningsprocess.
Skolan kan göra ett schema som fastställer när eleven ska vara i arbetsmiljön, var de
blivit placerade och när eleven ska vara i skolan för stödjande inlärning. Skolan erbjuder
en autentisk inlärningsmiljö. Skolan kan dessutom vara mellanledet mellan praktisk och
vetenskaplig kunskap genom att underlätta interaktionen mellan dessa två under arbetet med
autentiska uppgifter.
Utöver ny kursplan betyder det att skolan ändrar form till aktivitetssystem. Det ändrar även
skolan som system.
En viktig aspekt vid autentisk inlärning är den personliga inlärningen och utvecklingen hos
varje ung individ. Eftersom alla utvecklas på olika sätt och har sina egna inlärningsfrågor ska
skolan tillhandahålla skräddarsydda program. Unga människor kan inte betraktas som en
homogen grupp. Förutom det har alla elever olika inlärningsstilar som innebär att användning
av en enda didaktisk metod i klassrummet inte fungerar längre.
Detta ger oss slutsatsen att det är ofrånkomligt att bibehålla modellen ”lärare-klass-i-klassrum”
för skolorganisationen.
Arbetslivet
Verklig arbetsmiljö är den lämpligaste platsen att lära in nödvändiga kompetenser på. Det
är inte bara platsen där man tränar på vissa färdigheter utan även en plats där man blir
nyfiken och vetgirig. På företaget eller den verkliga arbetsplats där eleven blivit placerad
måste någon ha färdigheterna att kunna stödja eleven och svara på frågor. Eleven tar med
de mer teoretiska frågorna tillbaka till skolan där lärare och elever kan jobba mer med dem.
Arbetslivets roll är viktig: som tillhandahållare av verkliga arbetssituationer för inlärning och
som vägledning för eleven. Det måste sägas att denna koppling till näringslivet kan leda till en
bättre och smidigare övergång för eleven till arbetsmarknaden.
Arbetslivet har sitt eget ansvar att utbilda unga människor. Alla företag är inte övertygade om
det. I deras ögon är det skolan som är ansvarig för detta. En viktig fråga för framtiden är hur
skolor och företag kan arbeta tillsammans för att underlätta inlärningen hos unga människor.
Näringslivet måste faktiskt se sig själv som en medutbildare.

IV. Komponenter i inlärningsmiljön
Utformningen av en autentisk inlärningsmiljö för yrkessituationer13
Förnyelsen till denna kontextuella inlärning genom att ta verkligt yrkesliv och arbetsmiljö som
startpunkt för inlärning är inte bara en fråga om att organisera arbetsplaceringar i kursplanen
och be näringslivet att tillhandahålla dessa. Det betyder utvecklingen av ett nytt didaktiskt
tillvägagångssätt. Introduktion av inlärning i verklig arbetsmiljö är bara en del av förnyelsen.
Introduktion av denna inlärning, baserad på den autentiska situationen, betyder att elevens
hela inlärningsmiljö måste organiseras runt dessa vardagssituationer. Det är inte bara
”inlärning på jobbet” som mer är en autentisk uppgift ”en inlärningsuppgift liknar en uppgift
som utförs på en plats där man inte undervisar och som kräver att eleverna använder ett stort
En professionell situation är en komplex situation där olika ämnen måste fullgöras och olika kompetenser tillämpas. Beroende på
utbildningsnivå går det att definiera kontexten, förväntade kompetenser och utvecklingen från ämne till situation.

13

antal breda kunskaper och färdigheter (Roth, 1995)14.
Som skola måste du exempelvis omforma kursplanen: förutsatt att dessa autentiska
inlärningsövningar innehåller utvecklandet av autentiska uppgifter samt autentiska
inlärningsmiljöer. Vi förväntar oss att detta resulterar i kognitiv samt motiverande nytta för
eleverna.

Den autentiska inlärningsmiljön har olika källor:
•
eleven, som sin egen källa med egna kunskaper, idéer och frågor,
•
autentisk arbetsmiljö, möjligheten att lära in kompetenser i verklig arbetssituation
och få autentiska erfarenheter,
•
simulerade arbetslivssituationer och uppgifter att ”göra” i skolan,
•
läraren-experten, den som gör eleven nyfiken och ställer frågor. Den som kan
svara på frågor vid det tillfället då de är receptiva för hans kunskap,
•
internetkällor, spel, simuleringar, bibliotek,
•
digitala instrument som digital portfolio, webbloggbok,
•
digital kommunikation och inlärningssamfund: messenger service (msn),
kunskapsforum, elektroniska mötesplatser, svart tavla, lotus inlärningsplats,
chattrum.
Men det är inte allt. Det är av största betydelse att det finns en kursplan som beskriver de
autentiska situationerna och kompetenserna man behöver för att kunna fullfölja de specifika
uppgifterna för denna autentiska situation, sättet det bedöms på och naturligtvis sättet eleven
får stöttning på av näringslivet och, mycket viktigt, av läraren.

V. Implementeringsstrategi
Steg i implementeringen
Du kanske är intresserad av idén med autentisk inlärning. Men hur börjar du? Det går att börja
i små steg. Men om du vill göra det radikalt och ändra skolans kursplan efter denna modell
måste du underlätta för nyheten i systemet. Detta har en enorm påverkan på hela skolans
organisation, på vardagslivet och på alla inblandade individer.
En sådan här förändring är en revolution. Det går ju förstås också att förändra gradvis genom
att göra förändringar i små steg. Under ett visst skede måste du ändå göra den fullständiga
övergången till autentisk och kompetensbaserad inlärning på skolan.
14
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Steg för steg
Vad kan du göra som lärare?
I vårt projekt har vi utvecklat en steg för steg-strategi som går att använda i klassrummet.
Steg 1: Som kung i klassrummet kan du börja experimentera på två sätt:
•
Använd olika didaktiska metoder för att underlätta inlärningsprocessen: aktivera
eleverna för att göra dem nyfikna och ställa frågor. Ge inga svar. Använd metoder
för att aktivera didaktik, inlärning genom samarbete och kunskapsskapande
didaktik. Aktivera eleven att starta en loggbok och en portfolio. Reflektera med
dem om sin egen inlärningsprocess.
•
Ändra dina kunskapsorienterande lektioner till arbete med ett autentisk
uppgiftsorienterat sätt. Ge t.ex. uppgiften att organisera en lunch för tio
internationella gäster. De behöver alla sorters färdigheter för att kunna göra det.
Vägled dem.
•
Försök hitta en kollega som tillsammans med dig vill vara med och utveckla
arbetet.
Steg 2: Försök bredda omfattningen av autentisk inlärning:
•
Lämna klassrummet.
•
Hitta ett företag eller en institution som vill organisera uppgifter som elever kan
göra för att få autentiska erfarenheter.
•
Organisera aktiverande workshops för kollegerna och rektorn.
•
Visa dem hur man arbetar för att få eleverna att göra detta!
•
Få bekräftelse: jämför resultaten från en klass som undervisas på ett traditionellt
sätt med en grupp som arbetar med autentisk inlärning.
Steg 3: Tycker du att detta är vettigt? I så fall:
•
Försök att påverka kursplanekonstruktörerna för att institutionalisera detta och
använda arbetssättet i hela skolan.
Det kan hjälpa om du använder fem indikatorer15 för autentisk inlärning för att se om du
verkligen är på banan.

VI. Slutsats
Är detta arbetssätt lämpligt för att:
•
•
•
•

stödja och initiera livslångt lärande baserat på den tidiga inlärningen?
möta behoven från arbetsmarknaden?
möta behoven från inläraren om en attraktiv, levande utbildning?
hjälpa till att göra yrkesutbildningen (inklusive högre yrkesutbildning) mer attraktiv?

Om vi kunde lära oss allt vi behöver på arbetet skulle det inte finnas skolor. Men skolor finns
och har rollen att strukturera inlärningsprocessen hos inläraren, tillhandahålla inläraren med
informationskällor och svara på frågor som inläraren ställer. Allt inom kontexten för deras
inlärningsdomän.
En ung person som utvecklat färdigheter att kunna lära sig från autentiska erfarenheter under
15
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hans eller hennes tidiga skolgång kan använda dessa för livet. Detta arbetssätt stöder och
initierar också livslångt lärande och är mycket lämpligt för vuxenundervisning.
Inlärning i autentisk miljö leder också till ett nytt sätt att utvärdera och bedöma resultat. För att
få en god insikt i en elevs yrkeskompetenser räcker det inte med en enda undersökning. Det
går inte att bedöma alla kompetenser under en session. En verklig autentisk bedömning består
av olika sorters tester som tillsammans ger en korrekt reflexion över vilka kompetenser som är
väsentliga för en specifik yrkesuppgift16 eller yrkessituation. Komponenterna i en bedömning
beror på vilka kompetenser utvärderingsmannen vill bedöma. Man kan överväga olika tester,
exempelvis: portfolio, färdighetstester, loggböcker, reflexionsrapporter, observationslistor och
standardiserade undersökningar.
När vi använder grundidén med autentisk inlärning på yrkesutbildning och -träning kan skolan
organisera olika autentiska erfarenheter, helst tillsammans med det verkliga yrkeslivet.
Arbetssättet med autentisk inlärning erbjuder nya möjligheter och ger svar på frågor som vi
ställde i början. Alla komponenter finns med men för att realisera dessa måste man förnya
systemet. En sådan förnyelse påverkar alla inblandade individer, särskilt skolpersonalen,
eftersom de spelar en väsentlig roll i förnyelsen och utvecklingen.
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Sammanfattning av
AL1
Konstruktivistiska metoder – Autentisk inlärning (AL) – används vid Wellantcollege
(Nederländerna) som ett sätt att öka kreativiteten, motivationen och att koppla ihop inlärning
med arbetslivet. Autentisk inlärning är en pedagogisk metod som går ut på att låta eleverna
undersöka, diskutera och meningsfullt konstruera begrepp och relationer i sammanhang
som inbegriper problem i verkliga livet och projekt som är relevanta för eleven. Genom detta
pilotprojekt har Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco
(CIFEA) i Spanien implementerat en anpassning av AL-metoderna för att öka motivationen
för eleverna och lärarna.
AL-metoden tillämpas holistiskt vid Wellantcollege, vilket betyder att hela elevens
inlärningsprocess är inblandad, snarare än teman, ämnen eller moduler. Som ett första
arbetssätt i denna metod bestämde sig det spansk-holländska arbetsteamet att använda detta
nya sätt på en modul i ett utbildningsprogram. Icke desto mindre skapades gemensamma
projekt med andra moduler inblandade.

De allmänna faserna som följde för att implementera pilotprojektet var:
1. Forskning och information genom bibliografi, seminarier och besök till Scholz och
företag i Nederländerna
2. Metodiska arbetssätt för pilotprojektet
3. Val av elevgrupp
4. Beredning av en arbetsplan
5. Implementering av projektet tillsammans med eleverna
6. Utvärdering.
Det fastställdes att det var en förutsättning att den utvalda elevgruppen skulle finnas i en
modul vars sammansättning skulle underlätta tillämpningen av AI vad gäller tid, kompetens,
synlighet för projektresultaten etc.
Den elevgrupp som valdes ut för projektet gick andra året av specialutbildningen för
trädgårdsskötsel och modulen var Inomhusträdgårdar och blomsterarrangemang.
Implementeringen av projektet med eleverna innefattade följande uppgifter:
•
Söka efter kunder
•
Tidigare överenskommelse mellan kund och lärare
•
Presentation av projektet för eleverna för att underlätta elevernas acceptans
•
Etablering av arbetsgrupper
•
Utarbeta arbetsplanerna för grupperna
•
Fastställa elevernas förpliktelser, vilket ligger som grund för framtida utvärdering
•
Holländska experter på AL fungerar som konsulter för utvecklingen av projektet.
Grupperna fungerade som riktiga företag med verkliga kunder (Centro de Artes Escénicas
de Torre Pacheco, CAES, ägt av kommunen), planerade sina uppgifter, sökte efter material,
gjorde upp budget och diskuterade med kunderna etc. Det tog från september 2008 till april
2009 att genomföra hela projektet, så som fastställts i skolkalendern för modulen.
De deltagande eleverna presenterade sitt arbete för eleverna från andra skolor i området. De
levererade officiellt den slutliga produkten till CAES i april 2009.
Utvärderingen utfördes gemensamt med elever, spanska lärare och holländska experter och
omfattade både den kompetens som inhämtats av eleverna och deras åsikter om AI-systemet.
Huvudresultatet som det specificerats i de allmänna målen för projektet var en ökning av
elevmotivationen genom det faktum att de kände sig mer ansvariga och som aktiva deltagare
i sin egen inlärningsprocess. Det var faktiskt så att under hela projektet frågade eleverna
konstant efter stöd och feedback från sina lärare och hade villigt teammöten, arbetade på
projektet i CIFEA-workshops och besökte leverantörer, allt utanför den ordinarie lektionstiden.
De huvudsakliga slutsatserna som kan urskiljas är följande:
•
•
•

Systemet Autentisk inlärning, synonymt med autentisk eller situationsbetingad inlärning används holistiskt vid Wellantcollege (Nederländerna), vilket avser hela
elevens inlärningsprocess, utan indelning i ämnen eller moduler.
En sådan tillämpning är omöjlig i Spanien på grund av befintliga lagar. Icke desto
mindre kan konceptet anpassas och användas i en annan skala eftersom det kan
tillämpas på en enskild modul, eller genom samverkan mellan flera moduler.
Nedan följer några nyckelbegrepp att hålla i minnet:
1. Det är en metodologisk nyhet eftersom eleverna intar en mer aktiv roll i sin egen
inlärning.
2. Elevinlärningen sker som ett resultat av att utföra verkliga projekt som garanterar tillägnandet av kompetenser som angivits i kursplanen (yrkeskunskaper och
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•

•

•
•

färdigheter).
3. Eleven deltar aktivt i sin egen utvärdering (och även i utvärderingen av sina
klasskamrater), med utgångspunkt i utvärderingskriterierna som utvecklats av de
gemensamt överenskomna målen som eleverna tidigare förbundit sig till.
Metoden verkar vara lättare att använda i vissa ämnen och specialområden än
andra, men de observerade exemplen får oss att tro att den skulle gå att tillämpa
överallt (se de projekt som realiserats av team AI2 och AI3 i Litauen respektive
Finland).
Vid CIFEA Torre Pacheco kan man med tanke på det intresse som skapade
bland de andra elevgrupperna och lärarna, förvänta sig att denna metod
kommer att fortsätta användas i efterföljande kurser, samt i andra moduler och
undervisningsprogram (Ciclos Formativos).
Dessutom finns det delar av metoden som inte användes i detta pilotprojekt, t.ex.
portfolio, vilket kan vara intressant för framtiden.
Slutligen: Den klara ökningen av deltagarnas motivation i inlärningsprocessen
(både elever och lärare) är en dubbel framgång, inte bara för kunskapsinhämtningen
utan även för känslan av personlig tillfredsställelse.
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Sunrise-projektet
livslångt lärande/AL 2
Sammandrag av implementeringen av autentisk inlärning i Lettland
Experter på holländska: Peter de Wit, Wellantcollege - Gorinchem, Nederländerna.
Dick Hoekstra, Wellantcollege - Rotterdam, Nederländerna
Lettisk projektledare: Ilze Talmane
Deltagande skolor:
- Riga gymnasium för livsmedelsproduktion
- Valmeira gymnasium för livsmedelsproduktion
- Ergli yrkesgymnasium
- Smiltene tekniska skola
- Viski yrkesgymnasium
- Bebrene yrkesgymnasium
- Rezekne yrkesgymnasium
- Luznava yrkesgymnasium
- Vecbebri yrkesgymnasium
- Bulduri yrkesgymnasium
- Kandava tekniska skola
- Skrunda yrkesgymnasium
- Saulaine yrkesgymnasium

Mål
Projektet är en fortsättning på ALIE-projektet (autentisk inlärning inom landsbaserad utbildning –
Leonardo da Vinci internationella nätverksprojekt) för att förbättra tidigare resultat genom ytterligare
introduktion och implementering av autentisk inlärning.
Metodik
Fas 1
•
•
•

Undersökning av utgångsläget på de deltagande skolorna.
Orientering om det aktuella situationen inom lettiska skolsystemet.
Strategi för att uppnå och utvärdera våra mål.

Fas 2
Implementering av kunskaper och färdigheter vid autentisk inlärning genom:
•
PowerPoint-presentation
•
Övningar på att arbeta med portfolio med övningar på European Language Portfolio
(ELP) och användning av portfolios utformade av lettiska representanter.
•
Presentationer av lettiska representanter om deras förslag på integrerade övningar.
•
Övningar på handledning.
•
Diskussioner om:
- fördelarna med autentisk inlärning och livslångt lärande i allmänhet,
- bedömningsorganisationen i praktiken tillsammans med företag,
- vad företagen efterfrågar,
- ansvarsfördelningen mellan lärare och elever,
- kopplingen mellan teori och praktik samt.
- hur man arbetar med elevers skilda kunskapsnivåer.
Fas 3

•

•
•

Visa och distribuera DVD-filmen från Nederländerna om praktisk bedömning (textad
på engelska).
Förklaring och distribuering av ett rollspel som kan användas vid handledning.
Besöka företag. Intervjuer med elever och handledare om färdigheter och bedömning
i praktiken.
Utbyte av idéer med lärare om autentisk inlärning och bedömning i praktiken.
Utbyte av idéer om ämnet med eleverna.
Strategiska beslut om projektets fortsättning vid två ledande skolor (Bulduri/Jurmula
och Ergli).
Skapa en film om övningar i praktiken, respons och användning av en portfolio i
lettiska sammanhang. Filmen visar alla deltagares färdigheter. Filmen distribueras till
deltagande skolor och måste vara ett moment i förberedelserna för autentisk inlärning.
Filmen är i sig själv ett exempel på autentisk inlärning. Två elever från medialinjen på
ett nederländskt gymnasium använder denna framställning som redovisning.
Lärare från Lettland reser till Nederländerna för att fördjupa sin kunskap.
Användningen av portfolio introduceras ytterligare vid de ledande skolorna.

•
•
•

Skapa filmen
Utvärdering: möten med de två ledande skolorna.
Slutrapport från den lettiska projektledaren.

•
•
•
•
•
•
•

Fas 4

Resultat
På de två skolorna i Bulduri/Jurmula och Ergli gjordes goda framsteg vid införande av autentisk
inlärning. Dessa två institutioner är ett exempel för de andra skolorna som vi besökt under projektets
fas 1, 2 och 3. En grupp lärare från dessa skolor reser till Nederländerna för att se hur autentisk
inlärningsmetodik används vid Wellantcollege.
DVD-skivan distribueras av projektledaren och finns tillgänglig för alla intresserade på hemsidan.
I år, 2009, beslutar en ny lettisk regering om ett nytt utbildningssystem. Förhoppningsvis finns det
plats för autentisk inlärning i framtida Lettland.
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Sunrise-projektet,
arbetspaket:
Autentisk inlärning
3, Yrkesakademin i
Österbotten, Finland
Sammanfattning
Projektet “Sunrise” har varit igång i två år. I arbetspaket 3, var fem lärare, två experter, en
medlem från styrgruppen och två elevgrupper involverade. Pilotprojektet omfattade två
olika kurser för vuxenstuderande i tillämpad sjukvård. Båda kurserna hölls med två olika
elevgrupper. En av kurserna var mycket teoretisk och den andra var mer praktisk. Experterna
besökte skolan vid tre olika tillfällen.
Autentisk inlärning definierades på följande sätt: “Autentisk inlärning startar på de enskilda
elevernas kunskapsnivå och egna uppfattningar och tolkningar av ”omvärlden”. Autentisk
inlärning skapar situationer där inlärning sker vid situationer som är så autentiska som möjligt
och där eleven kan koppla sin egen inlärning till verkliga situationer. Kunskapen inhämtas på
ett holistiskt sätt utan de normala specifika målen. Lärarna skapar sådana inlärningssituationer
som ger varje elev har möjlighet att lära sig på det sätt som passar honom eller henne bäst.
En grundsats vid autentisk inlärning är att eleverna lär av varandra. När eleverna beskriver
vad de lärt sig och hur de tänker ger det andra elever möjlighet att börja tänka på nya sätt och
börja förstå att andra personer inte tänker på samma sätt. Därmed kan de vidga sina vyer.
Autentisk inlärning kräver att varje elev tar ansvar för sin egen inlärning. På så sätt är det

lärarnas uppgift att åskådliggöra målsättningen eller målet på så många olika sätt som möjligt
och att handleda eleverna i deras egen inlärningsstrategi.”
Pilotprojektet i autentisk inlärning var en positiv erfarenhet för både lärare och elever.
Resultaten från lärarnas synpunkt omfattade även vissa moment som kunde utvecklas inför
framtiden. En viktig synpunkt är att relationen mellan experterna och lärarna måste bygga på
ömsesidig respekt för och tillit till den andras sakkunskap. Om det inte finns någon respekt
och tillit är det svårt att genomföra någonting nytt. Olika kulturer (länder och individer) och olika
syn på undervisningsmetoder kräver olika ”bakgrund” i teori och erfarenhet. Situationen är
densamma som pilotprojektet med eleverna. I detta fall måste startpunkten ske från lärarnas
utgångspunkt och världssyn. Lärarna i pilotprojektet behövde en teoretisk bakgrund som de
kunde basera sin förståelse på. När så inte var fallet fick metoden en svag punkt. Men alla
arbetade hårt för att eleverna skulle få goda resultat med de nya undervisningsmetoderna.
Det är mycket viktigt att organisera lärarnas arbetssituation och arbetstid. Om lärarna
upplever att detta kräver mer arbetstid än vid normal undervisning är det lätt att falla tillbaka
till det gamla arbetssättet. Detta är en uppgift, och en mycket viktig sådan, som skolledare och
lärare måste hitta lösningar på. En av huvuduppgifterna för lärarna är att kontrollera elevernas
inlärningsprocess. Förståelsen för vikten av kontroll, svårigheterna att planera, dra slutsatser
och göra analyser är några faktorer som man måste arbeta mer med. Den viktigaste faktorn
var att komma på vad som var svårast för eleverna. Efter det visste lärarna vad man måste
arbeta mer med.
Man uppnådde de förväntade resultaten. Eleverna var mer aktiva och tog mer ansvar för
sin egen inlärning. Kurserna var baserade på elevens egen verklighet och förståelse av
omvärlden. Elevernas nivå på kommunikation och inlärning från varandra var mycket högre
än innan. Det var också lättare att inhämta kunskap på ett holistiskt sätt. Lärarna tror att
de kunskaper eleverna fick är långvarigare. Elevernas utvärdering var också en viktig del av
processen. Deras åsikter var i detta fall mer positiva än vid jämförelser med tidigare studier.
Det kan vara intressant att tala med dessa elever senare under utbildningen och jämföra
denna metod med andras erfarenheter av yrkesutbildning och ta reda på var man lär sig bäst.
Lärarna som var involverade i detta pilotprojekt kommer att fortsätta med de metoder de
tyckte var bra i projektet. Det finns andra lärare som blivit inspirerade av pilotprojektets lärare
och som också tilltalas av detta sätt att tänka. Vi hoppas att dessa lärare också får energi att
upptäcka nya metoder. Långsiktigt är dessa lärdomar del av den pedagogiska utveckling som
hela skolan arbetar på.
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Erkännande av kunnande

Sammanfattning för bedömning av tidigare kunskaper i Sunrise-projektet
YA – Yrkesakademin i Österbotten – Finland.
Yrkesutbildning och -träning (på svenska förkortat till YA!) bildades den 1 januari 2009 när
tre tidigare utbildningsorganisationer (Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs Kurscenter och
Vocana) sammanslogs till ett. Styrkan hos YA! är god och hållbar kunskap inom området
yrkesutbildning (för både ungdomar och vuxna). Skolan har en hög nivå av samarbete med
arbetslivet på olika nivåer.
Wellantcollege – Randstad – Nederländerna
Yrkesutbildning och -träning i västra Nederländerna är en ideell jordbruksskola. Detta är
det största gröna yrkesskolan med ca. 14 000 heltidsstuderande och 10 000 vuxna elever
i kortkurser. Utbildningen handlar på alla sätt om leva, lära och arbeta inom dynamiska,
pluralistiska bildningssammanhang.
Stiftelsen land – inkomstkälla
”Stiftelsen land – inkomstkälla” startades 1998. Målet för stiftelsen är att ge romska familjer
framtida utkomst, egendom, möjligheter och hopp. Programmet “Land – inkomstkälla” har
gett fler än 150 romska familjer finansiella medel för jordbruk. Under de senaste tre åren har
Land LLC använt mikrolånsprogrammet för att köpa 110 ha jordbruksmark, en traktor, pumpar
för bevattning, säd, gödningsmedel och kemikalier för romska familjer i området. Centrat
för jordbruksinformation, som också finns i Plovdiv i Bulgarien, organiserar regelbundna
utbildningstillfällen och erbjuder jordbruks-, affärs- och juridikkonsultationer för deltagarna i
programmet.
Tidigare kunskaper i SUNRISE-projektet
Tidigare kunskaper i Nederländerna och Finland har olika startpunkter och arbetsmetoder. I
detta SUNRISE-projekt har vi beskrivit skillnaderna mellan de två systemen.
Auktorisering och godkännande av tidigare kunskaper i Nederländerna är kopplat till
holländska kunskapscentret för godkännande av tidigare kunskaper (APL) och utförs
av utbildningsinstitutens handelsavdelning och av privata företag och är ännu inte del av
utbildningssystemet. Finland ger oss å andra sedan möjlighet att granska systemet där
skolorna har största ansvaret för auktorisering och godkännande av tidigare förvärvade
kompetenser, tidigare kunskaper.
YA – Yrkesakademin i Österbotten
I Finland har godkännande av tidigare kunskaper använts i utbildningssystemen för
yrkesutbildning för unga och vuxna. Detta finns lagstadgat för yrkesutbildning sedan 2005
(30 § (15.7.2005/601). Det finns två olika vägar i det finska systemet: godkännande av
kompetensbaserade kvalifikationer och godkännande av läroplansbaserade kvalifikationer.
Den kompetensbaserade kvalifikationen är menat för vuxenutbildning. All personal,
som är inblandad i godkännande av tidigare kunskaper, måste godkännas av behöriga
utvärderingsmän. Varje elev får sin egen personliga studieplan. I detta system får deltagaren
tillgodoräkna sig tidigare kunskaper och kan på så sätt förkorta utbildningen på skolan och
kan även direkt få behörighet efter en praktisk bedömning.
Bedömningskommittén

är

ett

organ

som

tillsätts

av

Utbildningsdepartementet.

Behörighetskommittén kontrollerar kvaliteten på skolornas bedömningssystem och tar
slutgiltigt beslut om eleven ska få sina kurspoäng. Utvärderingsmännen rekommenderar om
eleven ska få sina kurspoäng eller inte. Det är också bedömningskommittén som ger eleverna
sina diplom.
I kursplansbaserade utbildningar bedöms eleverna av en särskild grupp lärare som är
inblandade i fackutbildningen av dessa heltidsstuderande.
Studierådgivaren är ansvarig för bedömningen av elevernas tidigare kunskaper.
Studierådgivaren nominerar sedan eleverna att ansöka om officiellt erkännande av utbildning
från tidigare. Om denna tidigare kunskap endast uppfyller en del av målen för den yrkesinriktade
kursen är det yrkeslärarens ansvar att bedöma de tidigare kunskaperna.
I detta projekt har det studerats och forskats om dessa ämnen om tidigare kunskaper i finska
systemet. Fullständiga resultat finns i detta SUNRISE-projekt.
Wellantcollege
Startpunkten för det nederländska systemet är helt annorlunda.
Fördelarna med auktorisering av tidigare kunskaper (APL) bedöms alltmer av representanter
för arbetsmarknaden, utbildningsinstitutioner samt statliga myndigheter.
Nederländerna har holländska kunskapscentrum (Dutch Knowledge Centre) för auktorisering
av tidigare kunskaper (APL). Detta center är ansvarigt för hantering och spridning av kunskap
i APL-ämnet. Det är också ansvarigt för kvalitetsnormerna för APL i Nederländerna.
Auktorisering av tidigare kunskaper (APL) är det offentliga namnet på bedömningen av de
kompetenser en individ har förvärvat genom formell, informell eller icke-formell inlärning i
olika miljöer. Detta innebär att yrkeskompetenser som tillhandahålls genom inlärning
på arbetsplatser, i hemmet eller inom ideellt arbete i princip är jämförbara med de som
tillhandahålls vid formella utbildningssituationer. Dessutom omfattar kompetenser mer än
kunskap, färdigheter och inställning. De åsyftar även underförstått förmågan att anpassa
sig till ändrade omständigheter, flexibilitet eller utvecklingspotential. Därför omfattar inte
kompetenser endast yrkeskompetenser utan även sociala och personliga kompetenser.
Ett godkännande betyder att man får certifikat eller diplom baserat på en allmänt godtagen
norm, t.ex. behörighetskriterier för yrkesutbildning. Självklart finns det även andra
arbetsmarknadsnormer som är relevanta för arbetsgivare och arbetstagare. Extern legitimitet
är nyckelkravet för godkännande. APL ger kurser för utvärderingsmän inom specifika
yrkesområden. Dessa utvärderingsmän kan endast bedöma tidigare kunskaper.
I Nederländerna är tidigare kunskaper ett initiativ mellan en arbetsgivare och arbetstagaren.
De kan båda ta initiativ till att starta proceduren för högre behörighet, inte endast genom att gå
en kurs som deltidsstuderande utan som deltidsstuderande med en speciell utbildningsplan
där tidigare förvärvade kompetenser valideras. Eleven får ett skräddarsytt utbildningsprogram
som endast innehåller de saknade länkarna i hans/hennes utbildning som behövs för att bli
behörig på en högre nivå. Kostnaden för bedömningen av en arbetstagares tidigare kunskaper
är rätt hög och betalas för det mesta av arbetsgivaren.
Social- och skolministern ger en skattesänkning för arbetsgivare som sänder sina arbetstagare
till en granskning av tidigare kunskaper.
Wellantcollege har en affärsavdelning med bedömare av tidigare kunskaper inom
jordbruksområdet. Kandidater till vuxenutbildning kan bedömas av behöriga utvärderingsmän
från Wellantcollege, som är med från första bedömingstillfället fram till det slutgiltiga
godkännandet av kvalifikationer under slutbedömningen. Med resultaten från denna
bedömning kan den studerande gå på Wellantcollege med en personlig utbildningsplan, som
ger den studerande möjlighet att förkorta utbildningstiden fram till behörighet.
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I detta SUNRISE-projekt finns en beskrivning av arbetsmetoderna på Wellantcollege.
Stiftelsen land – inkomstkälla
I projektet studerade denna tvillingorganisation i Bulgarien de finska och nederländska
systemen för godkännande av tidigare kunskaper. Denna organisation deltog också i ett
pilotprojekt med två olika yrkesskolor i Bulgarien. Detta pilotprojekt var baserat på de finska
och nederländska systemen för godkännande av tidigare kunskaper som jämförbara med
yrkesskolornas kursplaner. I detta experiment bestod bedömningskommittén endast av lärare
och experter från olika skolor och hade inget samarbete med arbetslivet. Godkännande av
tidigare kunskaper är inte en etablerad metod i Bulgariens nationella utbildningssystem.
Därför blev pilotprojektet endast ett experiment.
Det finns en mer detaljerad beskrivning av SUNRISE-projektet i slutrapporten.
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Utbildning för arbetsplatshandledare

Företagens handledare (instruktörerna på arbetsplatsen) har en nyckelroll vid utbildningen
av de studerande. Instruktörerna på arbetsplatsen väljs vanligtvis ut beroende på sin position
inom företagen. Deras yrkesfärdigheter tas också i beaktande. Ibland kan deras huvudroll
som del av utbildningsprocessen förbises under urvalsprocessen: deras pedagogiska och
sociala färdigheter, kunskaper om utbildningssystemet som de aktivt samarbetar med etc.
redovisas inte. Därför kan det bli en brist på effektivitet.
OJT-utbildning är obligatorisk i Finland och i Nederländerna för ett företag med gäststuderande.
Det finska systemet är flexibelt och utbildningen kan vara en vanlig traditionell kurs för en
grupp eller organiserad med enskilda möten mellan lärarhandledare och OJT. Det holländska
systemet följer kursstrukturen. Båda sätten sker under tre till fem eller fyra sessioner. Innehållet
omfattar information om utbildningssystemet och rollen för OJT samt vissa pedagogiska
färdigheter.
För att kunna förmedla det nya arbetssättet hos YA! (Finland) och Wellantcollege
(Nederländerna) till CIFEA Torre Pacheco (Spanien) sattes man ihop en arbetsgrupp med
experter från projektdeltagarna och en grupp spanska lärare. Huvudmålet var att planera och
genomföra en pilotkurs vid mottagande institution som ett medel för att testa och anpassa
det nya med mottagande institutions egen utbildningsmiljö, juridiska och administrativa
miljöer. Som resultat måste gruppen skapa en slutprodukt innehållande dokument och
multimediautgåvor för distribution bland eventuella framtida användare.
Den spanska kursen utfördes under två sessioner. Omdömet av OJT var allmänt positivt och
de kommenterade särskilt:
a) sin tidigare brist på information om sin roll i ett holistiskt perspektiv,
b) hur de nu känner sig som nyckelpersoner i VET-systemet och
c) hur deras motivation som vägledning/handledare/övervakare har ökat som ett
resultat.
Kartläggningen av de studerande visade att de i allmänhet hade ett positivt intryck av sin OJT.
Likväl fick OJT-deltagare högre poäng än de som inte deltagit i kursen. De som deltagit i OJT
fick särskilt höga resultat i kommunikation och ansvarsförmåga.
På basis av detta kan man lyfta fram följande slutsatser:
•
•
•
•

En kurs för OJT ger deltagarna nya perspektiv om sin egen roll och ökar
motivationen.
Kursen kan inte vara för lång men det verkar som om fem timmar inte är tillräckligt.
Det är viktigt att skapa aktiva beteenden under kursen med hjälp av workshopmetoder.
Kursen ger en feedback som förbättrar placeringssystemet inom företaget.
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Kvalitetshanteringsplan abstract

Programmet Leonardo da Vinci för livslångt lärande kräver i sin form genomförande av ett
system för att övervaka kvaliteten hos projektets processer och produkter. De medverkande
parterna i Sunrise beslutade att introducera en nyhet som ett extra värde eftersom det är
användandet av kvalitetsåtgärder på den fortsatta förbättringen av PDCA-cykeln (Plan – Do –
Check – Act, planera – gör – kontrollera – agera).
Kvalitetshanteringsplanen etablerades med uppgifter, datum, ansvariga personer, mål
och indikatorer. På så sätt var det redan från början fastställt vilka konkreta åtgärder som
behövdes för att genomföra varje arbetspaket (2, 3 och 4, relaterat till projektinnehållet) och
för projekthanteringen. Frånsett enskilda kalendrar, uppgifter, mål etc. angavs vissa allmänna
indikatorer.
Alla dessa finns på kvalitetshanteringskorten som projekthanteringsverktyg för att detektera
tidsavvikelser i uppgifterna och bidra med information om uppfyllandet av mål och indikatorer.
Allt detta efter en på förhand fastställd periodicitet.
Beroende på projektlängden (nästan två år) var det viktigt att planera nödvändiga åtgärder för
att övervaka projektets utveckling och varje deltagare måste vara medveten om dessa. På så
sätt kunde man på förhand ta beslut för att undvika dröjsmål avseende planeringen.
Kvalitetshanteringsplanen omfattade struktur av projektorganisationen genom ett
organisationskort som visar projektets ståndpunkter och arbetspaket.
De var etablerade allmänna åtgärder för projektets genomförande och förklarar moment som
ska utföras av både de tekniska och administrativa organisationerna genom ett flödesschema
med motsvarande skyldigheter, utförda åtgärder och journaler för registrering av utförandet
av varje planerad åtgärd.
Det valda förbättringsverktyget var posten för brist på överensstämmelse för att ange
incidenser som skedde under projektets utveckling samt korrigerande och förebyggande
åtgärder. Syftet med denna information är att tillhandahålla en vägledning för andra framtida
projekt och försöka undvika sådana brister på överensstämmelse eller underlätta hantering av
dem för att utesluta dem så fort som möjligt.

