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Översättning av bild:  
United Kingdom=Storbritannien, Italy=Italien, Germany=Tyskland, Bulgaria=Bulgarien, 
Cyprus=Cypern, Sweden=Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ordlista  
 

Nedan presenteras en lista över viktiga termer som används av Connected Learning-
projektet och i hela dokumentet. 1. 
 

Formellt lärande 
(FL) 

Lärande som sker i en organiserad och strukturerad miljö (till 
exempel i en utbildningsinstitution eller på jobbet) och uttryckligen 
betecknas som lärande (i termer av mål, tid eller resurser). Formellt 
lärande är avsiktligt ur elevens synvinkel. Det leder vanligtvis till 
certifiering. 

Icke-formellt 
lärande (NFL) 
(Non Formal 
Learning) 

Lear     Lärande inbäddat i planerade aktiviteter som inte uttryckligen 

betecknas som lärande (när det gäller inlärningsmål, inlärningstid 

eller inlärningsstöd). NFL är avsiktligt ur elevens synvinkel. NFL-

resultat kan valideras och kan leda till certifiering; icke-formellt 

lärande beskrivs ibland som semistrukturerat lärande. 

             ”Learners” =Elever  I           Individer (ungdomar) som använder plattformen och applikationen 

för att förbättra sina färdigheter 

            Organisationer E          Utbildningsanordnare, både FL och NFL 

            Kurs A FL o NFL- aktivitet som innebär färdighetsträning/undervisning/studier 

som erbjuds via olika organisationer.  

            CL Verktyg Th       Anslutna inlärningsverktyg, (Connected Learning Tools) dvs 

onlineplattformen och mobilapplikationen. 

           Face-to-face lärande 
            (F2F) 

Co       Konventionell metod för undervisning och lärande, som sker i en 

lärande miljö där en lärare eller handledare förmedlar kunskapen till 

en eller flera elever. 

                                                 
1 För att säkerställa överensstämmelse mellan intressenter används samma ordlista för såväl 
utbildningsanordnare som ungdomar när det gäller att beskriva kommunikation och metoder i projektet. 
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 Online-lärande             Förvärva kunskap genom användning av instruktioner som 

tillhandahålls via internet. 

    ” ”Blended Learning” 
=Blandat Lärande 

A         Kombination av F2F och onlineinlärning. 
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2. Korta partnerprofiler 

 
P1. Ulster University är ett av två universitet i Nordirland, med fyra campus placerade på 

strategiska platser. Det har ett nationellt och internationellt rykte för spetskompetens, 

innovation och regionalt engagemang och fortsätter att ge ett stort bidrag till den 

ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Nordirland. Ett viktigt fokus för Ulster är 

att öka tillgången till utbildning för ungdomar (Ulster University, 2020). 

 
P2. DLearn European Digital Learning Network är en ideell organisation baserad i Italien. 
Dess uttalade syften är att ta itu med de utmaningar som den digitala omvandlingen 
medför när det gäller brister i digitala färdigheter och bristande möjligheter till digital 
lärande. Organisationen vill öka samarbetet och förbättra sina aktiviteter genom under 
vissa perioder jobba i olika projekt.  Man vill nå en fruktbar ackreditering av lokala behov 
genom återkommande nätverksaktiviteter och lobbyverksamhet samt förbättra redan 
kända erfarenheter och kunskaper om digitalt lärande genom att dela med sig av metoder 
och samtidigt skapa effektiva affärsmöjligheter (Dlearn, 2020).   
P3. CGE Culture Goes Europe Erfurt e.V. är en ideell, icke-statlig organisation baserad i 
Erfurt, Tyskland. Grundades 2005 och drivs av unga yrkesverksamma och organisationens 
grundläggande övertygelse är vikten av att ha lika möjligheter för alla, oavsett nationell 
eller social bakgrund. För att leverera detta värde tillhandahåller CGE en mängd 
utbildningsmöjligheter och program som samlar unga människor, vuxna och experter från 
hela Europa för att dela och diskutera sina erfarenheter och åsikter (CGE Erfurt e.V., 2020). 
P4. Euni Partners är en icke-statlig organisation baserad i Bulgarien som vill uppmuntra och 
utöka samarbetet mellan akademin, företag, institutioner och utbildningsorganisationer. 
Deras aktiviteter inkluderar utbildning och undervisning , rådgivning, nätverk och hållbar 
utveckling (Euni Partners, 2020). 
P5. Emphasys Center är ett utbildnings- och IKT- lärscenter  på Cypern. Organisationen, 
som grundades 1998, är ackrediterad av Cyperns ministerium för utbildning och kultur, och 
erbjuder utbildningskurser för yrkesmän, vuxna, ungdomar och studenter och främjar 
digitala färdigheter. Deras mål är att erbjuda sutbildning av hög kvalitet för alla. (Emphasys 
Center, 2020). 
P6. Vudutec Ltd. är ett ledande teknikföretag som grundades 2001 i Bulgarien. Det har tre 
butiker och två servicebaser och en del av dess verksamhet inkluderar distribution av 
datorer och datorutrustning, distribution av säkerhetssystem, serviceanläggningar för 
datorer och byggnadssäkerhetssystem samt prenumerationstjänster för teknisk support 
för organisationer som inte har sina egna systemadministratörer (Vudutec, 2020). 
 
P7. Hälsinglands Utbildningsförbund är en kommunal utbildningsorganisation som 
bildats av Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn, tre kommuner i Sverige. De vill uppfattas 
som en motor för tillväxt, mäklare för utbildning och en mötesplats för utveckling. 
Organisationen bedriver gymnasieutbildning och vuxenutbildning för kommunens 
invånare, och ger möjligheter till yrkeshögskola och distansstudier vid universitet. 
Dessutom erbjuder de utbildning till företag och organisationer samt forskning och 
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utvecklingsmöjligheter (Hälsinglands Utbildningsförbund, 2020) 

 

3. Introduktion   
  
EU 2020-agendan syftar att utöka möjligheterna till studier som skulle kunna leda till  
karriär och ett bättre liv för ungdomar med begränsade möjligheter och som riskerar social 
utslagning. Dessa ungdomar bör särskilt dra nytta av utvidgningen av möjligheterna till 
icke-formellt och informellt lärande och från de stärkta bestämmelser som gäller för både 
erkännande och validering av NFL. Effektivt Youth Work, (ungdomsarbete) och inlärning, 
som inkluderar  icke-formellt lärande, stärker unga människor (se figur 1 nedan) och 
uppmuntrar deras aktiva deltagande i samhället. Det utrustar dem med kompetenser och 
erfarenheter för livet och maximerar därmed de skyddande faktorerna som förbättrar 
utvecklingen, autonomin och social integration av alla ungdomar, inklusive de med färre 
möjligheter. 

Bild 1: Vad står Youth Work för?2 
 

 
Översättning Bild 1: 

 Enabling young people to do the things they want to do together and individually= Att 

göra det möjligt för ungdomar att göra de saker de vill göra tillsammans och individuellt 

 Providing young people with opportunities to emancipate and gain autonomy =Ge 

ungdomar möjligheter att frigöra sig och få självständighet 

 Providing young people with healthy and safe opportunities for leisure that they can 

enjoy= Ge ungdomar hälsosamma och säkra möjligheter till fritid som de kan njuta av. 

 

                                                 
2 källa https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials  
 

https://drive.google.com/open?id=1AD02iRITTjGy_OsWMOtOX_X96cc6sCng
https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essentials
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 Empowering  young people to change things they think need to be changed in their 

immediate surroundings and society =Ge unga människor möjlighet att förändra saker de 

tror måste förändras i deras nära omgivning och samhälle. 

 Helping young people to engage with power and policy= Hjälpa ungdomar att engagera 

sig i makt och politik 

 Providing young people with relevant and engaging non-formal education opportunities 

that improve their comptetencies =Att ge ungdomar relevanta och engagerande icke-

formella utbildningsmöjligheter som förbättrar deras kompetens 

ConnectedLearning @ YW-projektet fokuserar på att göra lärande tillgängligt för alla. 

Projektet kommer att producera en europeisk online plattform och en mobilapplikation 

för enkel åtkomst, som gör det möjligt för ungdomar att bläddra bland olika seminarier 

och utbildningsprogram (formellt och icke-formellt lärande), baserat på ungdomarnas 

egna val av specifika filter, till exempel språk, ämne, ålder etc. som erbjuds inom olika 

områden av olika utbildningsanordnare. 

 

Projektets målgrupp är unga människor som kan dra nytta av enkel tillgång till information 
om deltagande i olika program, så att de kan utveckla sina färdigheter och förbättra sin 
anställbarhet. Mer specifikt betonar projektet ungdomar med mindre möjligheter, till 
exempel de som lämnar skolan i förtid, ungdomar som bor i avlägsna områden, flyktingar, 
invandrare och personer som talar ett annat språk, etc. 
 
ConnectedLearning @ YW lyfter fram fem intellektuella utgångar (IOs) under sin 

verksamhet, se bild 2 nedan. Detta jämförande index är samlingen av 

forskningsverksamheten i IO1 och presenterar ett evidensbaserat fundament för att 

informera de återstående IO: erna  så de leder till att de övergripande projektmålen 

uppnås. 

 

Metodiken som nämns nedan i IO1 har behandlats på annat håll, i form av separata 

rapporter för hur ungdomar kommer att engagera sig i plattformen / appen, och i en 

motsvarande rapport med samma processer för utbildningsanordnare. 

Bild 2: Steg för genomförande av projektet 
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Översättning av bild 2: 

 101 Comparative report and methodology=101 Jämförelserapport och metodik 

 102 Web portal and mobile app creation=102 Skapa webbportal och mobilapp 

 103 Digital learning packs=103 Digitala inlärningspaket 

 104 Tool kit-A to Z guide to Mapping Learning Routes Across Europe= 104 Verktygssats-A 

till Z-guide för kartläggning av inlärningsvägar i hela Europa 

 105 Strategy pack – Exploitation strategy to ensure sustainability of products=105 

Strategipaket med beskrivning av hur paketet ska användas för att säkerställa hållbarhet 

hos produkterna 

3. Metod som använts  

 
Bild 3 nedan visar den övergripande metodiken för skapandet av Connected Learning 

Comparative Index. Denna rapport utgör den slutliga produktionen av IO1 och 

presenterar ett evidensbaserat jämförande index (Bulgarien, Storbritannien (NI), Italien, 

Cypern, Tyskland och Sverige) som visar hur landskapet ser ut  i partnerländerna med 

avseende på digitala färdigheter, icke-formellt lärande, formellt lärande och nationell 

politik. Detta fungerar sedan som ett fundament på vilket konsortiet kan bygga de 

efterföljande intellektuella utgångarna (IO) och ger ytterligare bevis för att stödja 

utvecklingen, i förekommande fall, av ytterligare verktyg för att säkerställa att ungdomar, 

utbildningsanordnare och arbetsgivare säkerställer värdet av icke -formellt lärande i sina 

färdighets- och inlärningsresor. IO:erna arbetar tillsammans för att skapa en hållbar 

digital portal och mobilapplikation för europeiska ungdomsorganisationer, städer, 

regioner och råd för att tillhandahålla, kartlägga och validera utbildningsmöjligheter och 

främja digitala färdigheter för unga européer (DLEARN, 2020). 

 

 

 

Bild 3: Steg för att skapa jämförande index 
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Översättning Bild 3: 

 Desk based national reports= Skrivbordsbaserade nationella rapporter 

 Questionnaire education providers= Frågeformulär för utbildningsanordnare 

 Questionnaire young people= Frågeformulär för ungdomar 

 Comparative Index (report)= Jämförande index (rapport) 

 Synthesis= Syntes 

 
För att hjälpa till med att leverera projektets mål genomfördes en kvalitativ 

skrivbordsbaserad forskning samt undersökningar av ungdomar och 

utbildningsanordnare. Den skrivbaserade forskningen omfattade tio frågor som bedömde 

följande i alla sex deltagande länder: 

 

● Det nuvarande digitala lägestatuset och framtida strategier 

● De befintliga typerna av både formell och icke-formell digital utbildning 

● Utbildningsanordnare i varje land 

● Identifiering av marginaliserade grupper 

● Exempel från varje deltagarland på bästa praxis för hur man lär sig och hur lärandet ser 

ut. 

 

Frågeformulär genomfördes med utbildningsleverantörer från varje partnerland och 
bidrog först till att identifiera leverantörernas profil i förhållande till antalet anställda och 
volontärer, plats, deras typ (NFL eller FL) samt profilen för de unga som deltog i NFL, 
inklusive deras kompetenser och färdigheter. Frågorna bedömde också 
marknadsföringsverktygen och kanalerna som används för att nå YP (unga människor) 
samt attityder till, motivationer för och hinder mot icke-formellt lärande. De 
övergripande undersökningsresultaten från utbildningsleverantörens frågeformulär 
rapporteras på annan plats (webbplatsen Connected Learning) 
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En parallell undersökning genomfördes också för att identifiera ungdomarnas behov i 

varje deltagarland. Inledningsvis erhölls respondenternas profiler genom mått som ålder, 

kön, plats, bakgrund, utbildningsnivå och anställningsstatus. Ytterligare frågor 

utformades för att utvärdera deras digitala kompetenser, benägenhet för 

utbildningsmöjligheter samt medvetenhet om leverantörer av både FL och NFL. Slutligen 

sökte man också ta reda på deras övergripande attityder gentemot FL och NFL genom att 

ställa frågor, till exempel sådana som rör hinder för att ta del av ytterligare FL och / eller 

NFL, eller frågor som belyser uppmuntrande faktorer för att genomföra FL / NFL.. Man 

frågade också efter ungdomarnas behov av att kunna spåra källorna till FL / NFL-

utbildningskurser. Detta rapporteras på annan plats (Connected Learning-webbplats). 

 

Beskrivande statistik togs fram från undersökningarna och undersökningsdata matades in 

i tolkningen av den kvalitativa, deskbaserade forskningen. 

 

5.  Nationella Jämförande Resultat 

 
Detta avsnitt kommer att belysa det nationella landskapet för digitala färdigheter som 

beskrivs i den metod som presenteras i avsnitt 3 ovan. 

            5.1 Digitala färdigheter & kompetenser och utbildningsnivån-luckor och strategi 

 
Digital Economy and Society Index (DESI) är ett sammansatt index som sammanfattar 

relevanta indikatorer för Europas digitala prestanda och spårar utvecklingen av EU: s 

medlemsländer i den digitala konkurrenskraften (se bild 4). Under det senaste året har 

alla EU-länder förbättrat sin digitala prestanda. Finland, Sverige, Nederländerna och 

Danmark fick högsta betyg i DESI 2019 och är bland de globala ledarna inom digitalisering. 

Dessa länder följs av Storbritannien, Luxemburg, Irland, Estland och Belgien. Vissa andra 

länder har dock fortfarande en lång väg att gå, och EU som helhet behöver förbättras för 

att kunna tävla på den globala scenen (DESI, 2019). 

Bild 4: Digital ekonomi och samhällsindex  (DESI Ranking), 20193 

 

                                                 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Översättning Bild 4: 

Connectivity=Anslutning      

Human Capital=Human/mänskligt kapital    

Use of Internet services=Anvädning av Internet tjänster 

Integration of digital technology=Integration av digital Teknik 

Digital public services=Digitala offentliga tjänster 

Som framgår av bild 4, faller partnerländerna i Connected Learning-projektet i två 

distinkta kluster på vardera sidan av EU: s genomsnittliga DESI-poäng (2019). Sverige, 

Storbritannien och Tyskland är högpresterande medan Cypern, Italien och Bulgarien 

ligger under EU-genomsnittet. 

 

Trots detta har alla deltagande länder erkänt vikten av digitala färdigheter. Det råder 

enighet om behovet av ytterligare förbättringar även bland de högpresterande länderna 

som Sverige, Tyskland och Storbritannien (Nordirland). Länder som Cypern, Bulgarien och 

Nordirland är överens om att även om deras infrastruktur i form av uppkoppling är väl 

utvecklad, är nivån på digitala färdigheter och kompetenser låg och mindre utvecklad. 

 

Ingen nation är homogen, och till exempel har Italien en känd geografisk skillnad. Det 

finns markanta skillnader mellan de nordliga och centrala regionerna i landet som är 

mycket mer digitaliserade än södra och öarna. Även om Storbritannien får höga poäng på 

DESI, har Nordirlands unika geodemografi och planeringsbestämmelser inneburit unika 

utmaningar när det gäller bredbandsutbudet till landsbygden. Landsbygdsområden i 

Nordirland är relativt missgynnade när det gäller tillgången till höghastighetsbredband 

både i förhållande till stadsområden i Nordirland och när man ser till andra 
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landsbygdsområden i Storbritannien. Utan tvekan påverkar sådana skillnader 

möjligheterna för ungdomar inom många områden, inklusive digitala färdigheter samt 

möjligheterna till formellt och icke-formellt digitalt lärande. 

                                                                          

I förhållande till de brister som identifierats av arbetsgivarna har Bulgarien och Italien 

noterat skillnaden mellan antalet organisationer som söker hög IKT-kompetens och 

antalet doktorander som är kvalificerade att leverera. Det finns en gränsöverskridande 

konsensus här om att grundläggande utbildning bör startas tidigt i skolan med införandet 

av IKT-kurser i läroplanen och det har lett till nationella strategier för att uppfylla det som 

krävs. Man var också överens om att lärare måste bli bättre kvalificerade för att kunna 

leverera IKT-kurser av hög kvalitet. Länder som Nordirland och Bulgarien arbetar aktivt på 

att sammanföra lärare med branschexperter från digitala företag som kan utbilda lärarna. 

 

När det gäller organisationer som vill genomföra strategier har Sverige på regeringsnivå 

inrättat ett särskilt nationellt råd, digitaliseringskommissionen, och ett av deras mål är att 

modernisera utbildningssystemet. I andra länder som Tyskland eller Bulgarien faller dessa 

strategier inom ramen för befintliga ministerier som det federala ministeriet för ekonomi 

och energi i Tyskland eller ministeriet för utbildning och vetenskap i Bulgarien. Nordirland 

har en unik position genom att de två organ som ska implementera digitala strategier inte 

är myndigheter. 

 
 

 

● Ingen enhetlighet i att uppnå digitala kunskaper i 
Europa och ibland inte heller inom samma land 

● Konsensus om behovet av kontinuerlig utveckling och 
förbättring av unga människors digitala färdigheter 

● Ungdomar bör engagera sig i digital 
kompetensutveckling tidigare 

● Behov av stöd och förbättring av lärarnas digitala 
färdigheter 

● Förbättringar på nationell nivå kan driva på EU: s 
uppnåelse av digitala färdighetsmål 

 

5.2 Viktiga värden kring arbete med ungdomar i partnerländer 

 
Det är uppenbart att begreppet Youth Work (arbete med ungdomar) är en bred term som 

täcker många olika aktiviteter, program och initiativ. Det är också tydligt att begreppet 

förstås och tolkas olika i olika delar av ungdomsarbetssektorn, i olika länder i hela EU och 

på olika språk (Expertgrupp för ungdomsarbetskvalitetssystem i EU: s medlemsstater, 
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20154). Detta har i sin tur lett till en situation där vissa länder har utvecklat koncept och 

ett ordförråd kring arbete med ungdomar som andra länder saknar eller har utvecklat 

annorlunda. 

 
Den aktuella studien är inte annorlunda, och det kan noteras att information om arbete 

med ungdomar i deltagande länder är inkonsekvent och inte alltid lätt jämförbar (se 

tabell 1). I vissa fall, till exempel för Nordirland, är inte alla officiella siffror tillgängliga. 

Det finns också funderingar om vad arbete med ungdomar faktiskt är, länderna har olika 

nationella definitioner. Medan Cypern, Italien och Nordirland instämmer i att det inte 

finns någon formell definition i sina respektive länder, hänvisar Bulgarien inte ens till 

arbete med ungdomar i sin statistik, utan snarare om ungdomar som är anställda. De 

deltagande partnerländerna fokuserade på olika aspekter av arbete med ungdomar och 

detta återspeglas i tabell 1 nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1:  Nyckelstatistik för arbete med ungdomar 
 

 Sverige Tyskland Cypern Bulgarien Italien Norra 
Irland 

Ungdoms-
arbetslöshet 

(15 – 24) 18% Inte 
tillgänglig 

16.7% 
(2019) 

(15 – 29) 
8.3% (2018) 

31.1% 
(2019) 

Inte 
tillgänglig 

NEET (16 – 24) 7.6% 
(2016) 

9.3% 
(2017) 

Inte till-
gänglig 

(15 – 29) 
18.1% not 
studying 
(2018) 

20.1% (16 – 24) 
10% 

                                                 
4 arbete med ungdomar och kvalitetssäkring av arbete med ungdomar hänvisas till i ett antal EU-rådets 

dokument, policyer, studier och konferensslutsatser och förklaringar - se bilaga 1 
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Långtids- 
arbetslöshet 

(16 – 24) 3% no 
work for more 
than 90 days 
(2018) 

Inte 
tillgänglig 

Inte till-
gänglig 

58.6% of all 
unemployed 

Inte till-
gänglig 

Inte 
tillgänglig 

Frivilliga Inte tillgänglig (>14) 
43.6% 
(2017) 

Inte till-
gänglig 

Inte 
tillgänglig 

(15 – 29) 
20% 

68% 
(2017) 

De som lämnar 
skolan tidigt 

(16 – 24) 
 7%  
(2017) 

(18 – 24) 
10.3% 
(2016) 

(18 – 24) 
7.8% 
(2019) 

12.7% (2018) 15%  Inte 
tillgänglig 

Deltids 
-arbete 

Inte tillgänglig Inte 
tillgänglig 

60% 
(2013) 

(15 – 24) 6% Inte till-
gänglig 

Officiella 
siffror 
inte till-
gängliga 

 
Det som dock är uppenbart är att arbete med ungdomar är mycket beroende av frivilliga. 
Det finns vissa gemensamma frågor när det gäller volontärarbete. Volontärarbete är 
vanligare bland ungdomar med högre utbildning, ses tydligt i Tyskland, och från rikare 
bakgrund som rapporterats av Nordirland. Det var också intressant att konstatera att 
ungdomar i Tyskland börjar volontärarbete i en ålder av 14 år, medan de i Nordirland kan 
vara så unga som fyra år gamla. Bulgarien rapporterade om en tydlig kontrast när det gäller 
inställningen till volontärarbete. Aktiviteten är inte populär. Det finns få organiserade 
aktiviteter och de ses inte nödvändigtvis som en form av icke-formell utbildning. Cypern 
hävdade att det på grund av begreppet volontärarbetes otydliga natur inte kunde få 
definitiva siffror om volontärarbete. 
Även om arbete med ungdomar borde och måste svara på unga människors olika behov, 
intressen och erfarenheter, är ungdomar inte de enda intressenter som måste beaktas och 
engageras i ungdomsarbetsprocessen. Kvaliteten och framgången för arbete med 
ungdomar är också starkt beroende av dess förmåga att möta och konstruktivt förhålla sig 
till kunskapen och förväntningarna i samhället i allmänhet, andra aktörer inom 
ungdomsområdet och både professionella och frivilliga personer som arbetar med 
ungdomar. Återigen tar deltagarländerna olika tillvägagångssätt för arbete med ungdomar, 
till exempel övervakar offentliga organ ungdomsrelaterade frågor på Cypern och 
Nordirland, medan de i Italien omfattas av den tredje sektorn (ideella organisationer), som 
i sin tur samarbetar med staten och privata organisationer. 
 
Berörda parter, förutom ungdomsarbetarna och ungdomarna, som ansvarar för kvaliteten 
och resultaten av ungdomsarbetet är i stort: 



Project No: 2018-3-UK01-KA205-059942 

17 
 

● Nationella regeringar - genom ungdomspolitik, lagstiftning och finansiering och genom 
stöd till andra intressenter. 
● Regionala / lokala myndigheter - genom politik, finansiering och andra former av stöd; 
● Tillhandahållare av arbete med ungdomar (tjänstemän, icke-statliga organisationer, etc.) 
genom sitt sätt att bedriva, hantera, övervaka och utvärdera arbete med ungdomar; 
● Lärare och utbildare i universitet, andra grundutbildningsinstitutioner och 
ungdomsarbetssektorn - genom kvaliteten och relevansen av den utbildning som de 
tillhandahåller; 
● Forskningsinstitutioner - genom att studera arbete med ungdomar och ungdomar, deras 
levnadsvillkor, behov och möjligheter. 
 
Dessa ger bästa möjliga förutsättningar för arbete med ungdomar, men de måste arbeta 
tillsammans med unga människor. Hur dessa kombineras och interagerar skiljer sig också 
från land till land. 
 

 

Sammanfattning: 
● Definitionen av arbete med ungdomar skiljer sig åt 

mellan länder och språk 
● Jämförelse i Europa är svårt på grund av inkonsekvens 

i definitioner 
● Frivilligarbete är en nyckelroll i arbete med ungdomar 
● Ansvaret för arbete med ungdomar varierar mellan 

länder i Europa från offentliga organ till tredje sektor 
● Alla organ för arbete med ungdomar, myndigheter och 

icke-statliga, bör ges möjligheter att utveckla länkar 
och samskapande stödramar inom länder 

● Det finns ett definitivt behov av ett 
ackrediteringssystem för volontärarbete för ungdomar 

  

 

 5.3 Jämförande icke-formellt utbildningslandskap för digitala kunskaper 
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Eftersom icke-formellt och informellt lärande spelar en nyckelroll när man diskuterar 
arbete med ungdomar är det viktigt att dessa termer, när de används här, överensstämmer 
med andra EU-dokument och förstås i förhållande till varandra och till formellt lärande. Här 
använder vi definitionerna i rådets rekommendation av den 20 december 2012 om 
validering av icke-formellt och informellt lärande (2012 / C 398/01): 
 

● Formellt lärande betyder lärande som sker inom systemen för allmän utbildning, 
grundläggande yrkesutbildning och högre utbildning. 
● Icke-formellt lärande betyder lärande som sker genom planerade aktiviteter (när 

det 
gäller inlärningsmål, inlärningstid) där någon form av inlärningsstöd finns. 
● Informellt lärande betyder lärande som härrör från dagliga aktiviteter relaterade 

till 
arbete, familj eller fritid och är inte organiserade eller strukturerade i termer av 

mål, tid 
eller lärande stöd. 
 

Resultaten i detta jämförande index tyder på att vi måste erkänna det starka sambandet 
mellan arbete med ungdomar och utbildningsresultat. Sambandet blir allt viktigare när det 
gäller marginaliserade ungdomar och deras efterföljande utbildning eller inträde på 
arbetsmarknaden. Ur individens synvinkel är naturligtvis lika viktiga de färdigheter och 
kunskaper som erhållits genom icke-formellt och informellt lärande. Eftersom icke-formellt 
lärande sker som ett resultat av en planerad aktivitet, måste de som arbetar med 
ungdomar arbeta direkt och medvetet med NFL för att det ska ske. Informellt lärande å 
andra sidan sker spontant och bildas utifrån det sammanhang och den kultur som individen 
lever i. 
 
Sverige rapporterade ett omfattande utbud av onlinekurser som sträcker sig från låg nivå 
och outbildade  till skickliga och specialiserade. I Tyskland finns det två huvudprogram som 
syftar till att hantera vissa luckor som identifierats på landsnivå. Den första Go Mint söker 
öka kvinnors deltagande i MINT-ämnen (akronym för matematik, informatik, 
naturvetenskap och teknik). Programmets framgång konstaterades genom det ökade 
antalet kvinnliga deltagare som har valt en examen i teknik. Det andra programmet, SINUS, 
fokuserar också på ämnen som matematik och naturvetenskaplig utbildning och initierades 
efter rapporten om dåliga resultat för tyska studenter i de två ämnena. Målet är att sprida 
SINUS-strategin över hela linjen. 
På Cypern varierar kurserna i sina ämnen, allt från olika STEM-ämnen till fotografi, 
robotik och musik. Emellertid sker majoriteten av dessa kurser Face-to-face och digital 
teknik används mest för administrativa uppgifter som onlineanmälan eller 
onlinebetalning av undervisningsavgifter. Kurserna måste betalas och certifikat för 
genomförande tilldelas i slutet. 
 
i Bulgarien ligger fokus för icke-formell digital utbildning på informationsteknologi. 
Kurserna varierar i varaktighet från korta på 3 eller 4 månader till längre kurser. Kurserna 
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är främst organiserade av branschen, stora mjukvaruföretag, som erbjuder dem gratis 
och för stora grupper från vilka de sedan kommer att rekrytera de toppresterande 1-3%. 
Även de som inte har varit anställda kan fortfarande anställas av andra arbetsgivare eller 
få jobbrekommendationer baserade på deras färdigheter. 
 
I Italien varierar kurser beroende på deras anordnare och sträcker sig från 
utbildningskurser, till masterkurser och andra klasser. Deras fokus är på digital, 
innovation och entreprenörskap och kan inkludera digital marknadsföring, digital design 
eller digital affär. Målet är att minska klyftan mellan studenter och arbetsmarknaden och 
öka anställbarheten. Kurserna innehåller vanligtvis en kompetensbedömning och 
motsvarande certifieringar tillhandahålls. 
 
Nordirland presenterar en blandad bild med olika kurser, vissa kostnadsfritt medan andra 
måste betalas för, beroende på finansieringsorganet. På samma sätt har vissa kurser 
ackreditering, medan andra inte. I likhet med Bulgarien eller Italien är de flesta kurserna 
fokuserade på digitala och sociala medier och digital och kreativ konst. 
 

 

Sammanfattning: 

 Icke-formellt lärande och informellt lärande betraktas 

som lika viktigt som formellt lärande när det gäller att 

utveckla digitala färdigheter 

 Det finns ett brett utbud av program som erbjuds i 

länder över hela Europa inom icke-formellt lärande för 

att utveckla digitala färdigheter som sträcker sig i fråga 

om kostnad, varaktighet, leverantör och digital 

färdighetsfokus 
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            5.4 Jämförande formellt lärande Utbildningslandskap av digitala landskaper 

 

”Formellt lärande är alltid organiserat och strukturerat och har inlärningsmål. Ur elevens 
synvinkel är det alltid avsiktligt: dvs. elevens uttryckliga mål är att få kunskap, färdigheter 
och / eller kompetens ”(Chao & Mantero, 2014). Sådant lärande är väl etablerat i hela EU. 
Som ovan använder vi definitionen i rådets rekommendation av den 20 december 2012 
(2012 / C 398/01): 

● Formellt lärande betyder lärande som sker inom systemen för allmän utbildning, 
grundläggande yrkesutbildning och högre utbildning. 

Nyligen föreslår dock OCED: s färdighetsstrategi 5 ett fokusskifte bort från mänskligt kapital 
mätt i form av år av formell utbildning mot de färdigheter som människor förvärvar och 
utvecklar under deras livstid. Detta gäller särskilt för digitala färdigheter, eftersom den 
digitala omvandlingen av arbete och samhälle, internetens allestädes närhet och den 
ökade tillgängligheten av billiga enheter innebär att digitala färdigheter ofta utvecklas 
utanför det formella utbildningssystemet, till exempel på arbetsplatsen och online.6  

Å ena sidan innebär detta att formell utbildning bör innehålla de aktuella jobbspecifika 
digitala färdigheterna och kompetenserna, med både arbetsbaserat och digitalt / online-
lärande som nyckel för deras utveckling. Detta innebär dock också att en mer utbredd och 
enklare validering av digitala färdigheter och kompetenser skulle göra sådana färdigheter 
mer igenkännliga och överförbara och därmed förbättra både ungdomars anställbarhet 
och rörlighet. 

Men som bild 5 visar finns det en komplementaritet mellan formellt och icke-formellt 
lärande, och båda behövs. Det finns utbildningssystem för att främja formellt lärande, som 
följer en kursplan och är avsiktligt i den meningen att lärande är målet för alla aktiviteter 
som elever deltar i. Lärandemålen mäts med tester och / eller andra utvärderingsformer. 
Kraven på arbetsmarknaden från 2000-talet innebär att formellt lärande har en nyckelroll 
för att tillhandahålla skickliga arbetare för den digitala tidsåldern (EG-tal, läskunnighet, 
STEM-ämnen etc.). 

                                                 
5
 www.oecd.org/edu/47769000.pdf  

 
6
 https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-10/DSC%20and%20DOL_0.pdf  

http://www.oecd.org/edu/47769000.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-10/DSC%20and%20DOL_0.pdf
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Bild 5:   Komplementaritet mellan IKT- och icke-IKT-kunskaper på jobbet (EU 28, 2014)7

 

 Job specific skills=job specifika färdigheter 

o Foreign languages=utländska spark  

o Customer service=kundservice  

o Technical=tekniska 

 Soft skills=mjuka färdigheter 

o Planning=planerande 

o Learning=inlärning 

o Problem solving=problem lösning 

o Teamworking=team arbete 

 Basic skills=grundläggande färdigheter 

o Numeracy=räknefärdighet  Literacy=läskunnighet 

 

Komplementaritet skulle föreslå att utvidgningen av de nationella läroplanernas innehåll 
till att inkludera digital kompetens som en nyckelkompetens för livslångt lärande är 
nödvändig. Digital kompetens kan kombineras i en formell inlärningskurs som täcker andra 
nyckelkompetenser, såsom entreprenörskap och andra 2000-talskunskaper, och därmed 
tillhandahålla de nya tvärgående kompetens / färdigheter som arbetsmarknaden begär. 

                                                 
7
 Cedefop, The European Skills and Jobs Survey, www.cedefop.europa.eu/en/events-and- projects/projects/european-

skills-and-jobs-esj-survey 
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Nästan alla typer av formell utbildning som tillhandahålls i  Sverige kan också tas digitalt 
med vissa undantag som inkluderar utbildning för personer med funktionsnedsättning eller 
personer med hjärnskador. 
 
Diskussionen är mer komplicerad i Tyskland på grund av landets politiska struktur. 
Länderna, som representerar de olika staterna, övervakar sin utbildningspolitik medan den 
federala regeringen har ansvaret för att reglera antagning och kvalifikationer för högre 
utbildning. Samarbetet mellan de två har formen av avtal om forskningsfrämjande såväl 
som om aktiviteter för att fastställa effektiviteten i utbildningssystemet i en internationell 
jämförelse. Nuvarande plattformar och initiativ inom universitetsnätverk verkar fokusera 
på en rad ämnen som begränsar dem i omfattning. Emellertid erkänns digitala 
undervisningssätt och lärande som medel för att lösa några av de problem som högre 
utbildning står inför. Plattformar som MOOC (Massive Open Online Courses) erbjuder 
möjligheter att förvärva poäng även för korta program och få dem erkända som en del av 
doktorsexamen. 
 
På Cypern börjar formell digital utbildning i grundskolan med STEM- och IKT-ämnen. I 
gymnasiet (obs motsvarande svenskt högstadium och gymnasium, elever mellan 13-19 år) 
är IT-kurser obligatoriska för högstadiet och det första året i Lyceum (gymnasiet). För elever 
som önskar avancerad IT erjudands det som fritt tillval. Ett nyligen genomfört initiativ 
utvecklat av flera ministerier, inklusive utbildning och kultur, erbjuder ECDL-utbildning och 
utbildning till gymnasieelever från både offentlig och privat sektor. Eleverna får en 
yrkesinriktad IKT-certifiering. Utbildning sker huvudsakligen ansikte mot ansikte, men vissa 
privata skolor erbjuder också blended learning,blandat lärande. 
  
I likhet med Cypern införde Bulgarien också IT i läroplanen med kurser som undervisas i 
grundskolan för att säkerställa grundläggande kunskaper och färdigheter. Beslutet togs på 
ministerienivå av Ministeriet för utbildning och vetenskap. Yrkesutbildningsskolor och 
universitet har olika möjligheter till digital utbildning och på HEI-nivå finns det 
kandidatexamen och masterprogram inklusive IT, tillämpad programmering och 
multimedia. Dessa program kan läsas på heltid eller deltid. 
 
I Italien började regeringen genom sitt ministerium, i detta fall utbildning och forskning, 
införa delar av digitalt lärande i skolorna 2011. Den italienska nationella planen för digitala 
skolor främjar införandet av IKT-enheter och verktyg i den dagliga 
utbildningsverksamheten , både för studenter och lärare. Starten av de så kallade 
Classroom 2.0 och School 2.0 innebär att skolorna är utrustade med IKT och 
multimediautrustning. På universitetsnivå innebär kravet på  specialisering av kurserna att 
det blir omöjligt för  flera discipliner att digitalisering dem. Digital utbildning är därför 
begränsad till de kurser som redan innehåller digitala verktyg, utrustning och tekniker. 
Universitet erbjuder kurser inom Digital Media, Digital Marketing, Robotics och EI and 
Engineering, för att nämna några. 
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I Nordirland återspeglar CCEA: s deltagande i skolplanen behovet av digitala färdigheter för 
elever från grundskolan till dess eleverna slutar sin utbildning. Detta leder till formellt 
erkända inlärningsresultat och förbättrade möjligheter till anställbarhet och är desamma 
också för högre utbildning och vidareutbildning. Blended learning ( Blandat lärande) sker 
inom varje fakultet / skola på universitetsnivå (virtuellt lärande och sociala medieverktyg) 
medan digitalt lärande sker inom särskilda ämnen som digital marknadsföring, AI, rob 
(artificiell intelligens) Robotik, informatik, kommunikation etc. 
 

 

Sammanfattning: 

 Digitala färdigheter och kompetenser är en prioritering 

framför formell utbildningstid 

 Formellt lärande och icke-formellt lärande 

kompletterar varandra 

 Variationer i digitala erbjudanden som används i 

formell utbildning i hela Europa med vissa länder mer 

avancerade / gav ett bredare erbjudande med 

traditionella och digitala 

 Vissa erbjudanden av digitala inlärningsplattformar är 

ämnesspecifika eller typiska för vissa privata skolor 

             5.5 Typer av utbildningsanordnare för digitala färdigheter 

 
Europeiska kommissionen har antagit (2018) ”Kommunikation om handlingsplanen för 
digital utbildning” 8. Handlingsplanen beskriver hur EU kan hjälpa individer, 
utbildningsinstitutioner och utbildningssystem att bättre anpassa sig till liv och arbete i en 
tid med snabb digital förändring genom: 

● Att bättre använda digital teknik för undervisning och lärande; 
● Utveckla relevanta digitala kompetenser och färdigheter för den digitala 

omvandlingen; 
● Förbättra utbildning genom bättre dataanalys och framsyn. 

 
Handlingsplanen innehåller skapandet av en europeisk plattform för digital högre 
utbildning och förstärkt samarbete. Den nya plattformen, stödd av Erasmus +, kommer att 
fungera som en “one-stop - shop ”  (plats där allt utförs på ett och samma ställe) och 
erbjuda: onlineinlärning, blended mobility (blandad rörlighet), virtuella campus och utbyte 
av bästa praxis mellan högskolor på alla nivåer (studenter, forskare, lärare). 
 
Digital beredskap inom utbildning sker längs ett kontinuum, dvs oavbrutet,  från 
grundutbildning till högre utbildning och omfattar formellt, icke-formellt och informellt 

                                                 
8
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
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lärande. Det kräver kunskap och innebär anpassning och förändring. Skolor, institut, 
högskolor och utbildningsinstitutioner i Europa är olika, med utrustning, lärare / 
instruktörskompetens och metoder för teknikbruk som varierar avsevärt. Det finns 
innovativa områden inom digital utbildning i hela Europa. Men som forskarna här har 
konstaterat är uppgifterna om detta ämne ofullständig och ingen samlad sanning finns för 
närvarande. Därför kommer kartläggningsdelen i Connected Learning-projektet att 
tillhandahålla en modell och metodik  som svarar mot och kan hantera denna olyckliga 
lacuna (tomma fläck). Våra resultat är följande: 
 
Det finns flera leverantörer av digital digital utbildning i Sverige beroende på elevernas 
individuella behov. SFI, svenska för invandrare är utformad för dem som behöver 
grundläggande kunskaper i svenska. Det finns också institutioner, kommunal 
vuxenutbildning eller folkhögskola, som är riktade till äldre studenter, fyllda 18 år, som 
behöver kurser på grundskolenivå eller gymnasienivå. Folkhögskolorna erbjuder dessutom 
yrkesutbildnings. På en ännu högre nivå ligger de yrkestekniska högskolorna där det finns 
hundratals yrken att välja mellan. Kurser varierar mellan ett och tre år och blandar teoretisk 
kunskap med lärande på praktikplatser. Universitet och högskolor erbjuder flexibilitet när 
det gäller studeierna eftersom studenter kan välja att studera antingen heltid eller deltid. 
För att vara behörig till inträde krävs en gymnasieexamen. Slutligen finns det tillgång till 
Särskild utbildning för vuxna och specialundervisning för vuxna för elever med 
funktionshinder eller hjärnskador.. 
 
I delstaten Thüringen i Tyskland finns det nio statliga universitet samt universitet för 
tillämpad vetenskap eller teknik. Landskapet kompletteras av universitet för kooperativ 
utbildning samt privata högskolor. Alla erbjuder digitala utbildningsprogram och 
laboratorier och har välutrustade bibliotek. För att delta i ett utbildningsprogram  behövs 
en godkänd behörighet till universitetet och att man tillräckligt behärskar programmets 
språk. Antalet unga vuxna som studerar över universiteten i Thüringen överstiger 50 000. 
Det finns också ett antal distanskurser och några av de mer populära under åren 2014 och 
2015 fanns inom näringslivs- och affärspraxis, följt av teknik och logistik och program inom 
sjukvård, omvårdnad och näring (för 2015). Antalet elever som väljer distansundervisning 
ökar och nära hälften är kvinnor. Sjuttiotvå högskolor rapporterade att de har 
distansstudenter registrerade för sina kurser. 
 
På Cypern är majoriteten av de formella utbildningsleverantörerna statliga skolor. 
Utbildning är indelad i grundskolan (6-12 år), grundskolan (13-16 år) och gymnasiet (3 år). 
Det finns 331 offentliga grundskolor 6-12 år, 64 grundskolor 13-16 år och 38 gymnasier. 
Landskapet kompletteras av 5 musikgrundskolor 13-16 år, 5 idrottsgrundskolor 13-16 år, 5 
musikgymnasier och 5 idrottsgymnasier. Förutom offentliga skolor finns det ett fåtal 
privatägda som ger motsvarande certifikat. Vissa av dessa kräver avslutande av 7 års 
sekundär utbildning (i motsats till 6) och undervisas på engelska. Den privata 
utbildningssektorn består av 171 förskolor, 28 grundskolor och 39 gymnasieskolor. 
Beroende på hur nära deras läroplan följer de statliga skolorna, är de indelade i skolor av 
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samma typ, skolor av liknande typ och skolor av annan typ. Även om Cyperns svar var 
omfattande, framgick det inte om dessa institutioner erbjuder digitalt lärande. 
 
I Bulgarien är gymnasieskolor och yrkesutbildningar några av anordnare av formell digital 
utbildning. Den yrkestekniska skolan i Varna anses vara en av de bästa i landet och varje år 
examineras cirka 170 studenter. Studenterna kan välja mellan flera IT-huvudpersoner, till 
exempel datorteknik. En fullständig studiekurs varar i fem år och studenterna får 
gymnasieutbildning och yrkeskvalifikationer i tredje grad inom området. Genom att kursen 
lyckats uppnå kan de arbeta i tillverkningsföretag och företag inom diagnostik, installation, 
underhåll av hårdvara och mjukvara eller service på datorutrustning. På universitetsnivå 
erbjuder Sofia universitet, som är det största och mest prestigefyllda i Bulgarien, 
kandidatprogram som informatik. Det utrustar studenter med grundläggande kunskaper 
samt praktiska färdigheter inom informatikområdet. Läroplanen består av obligatoriska 
och valfria kurser från huvudområdena informatik och framgångsrika kandidater kan få 
tillgång till sysselsättning i branschen, forskning eller till och med 
undervisningsmöjligheter. 
 
Anordnare av digital utbildning i FL i Italien är skolor från gymnasiet till högskolan. Som 
redan diskuterats under fjärde kvartalet utformade och lanserade landets utbildnings- och 
forskningsministerium en nationell plan sedan 2011 för att införa det digitala elementet i 
skolor. Vissa frågor hindrar genomförandet av planen, inklusive brist på utbildning för 
lärare och långsam internetuppkoppling. Återigen noteras regionala skillnader som gör 
argumentet för att ha starkare samordning och centralisering av styrning. På 
universitetsnivå tillhandahålls digital utbildning för de kurser som redan innebär digitala 
verktyg, apparater och tekniker och är mindre genomgripande i andra ämnen. 
 
I Nordirland, efter CCEA: s deltagande i skolplanen, inkluderar anordnare av digital 
utbildning i FL grund- och gymnasieskolor samt högre och vidareutbildning. Sektionen för 
vidareutbildning i NI består av sex regionala högskolor som verkar över 40 campus. Även 
om dessa högskolor fortfarande är de viktigaste anordnare av yrkesutbildning och teknisk 
utbildning, finns det ett antal privata institutioner som kommer in på marknaden. Under 
2016/2017 fanns det cirka 130 000 totala inskrivningar, varav 78% fick erkända 
kvalifikationer. Vidareutbildning spelar en viktig roll i NI-ekonomin eftersom högskolorna 
arbetar direkt med över 7 500 företag och en rad organisationer. Distributionen av campus 
över Nordirland innebär att tillgången till kvalifikationer underlättas väsentligt och utbudet 
av elever är mycket olika. Lärande sker också i den tredje sektorn, med mycket utbildning 
som ges av gemenskapsinitiativ. Det finns två universitet och forskningscentra inom högre 
utbildningssektorn, Ulster University och Queen's University. Vissa problem uppstår genom 
att de är organiserade i fakulteter eller skolor och tvärfakultetssamarbete visar sig svårt 
ibland. Även om blandat lärande med hjälp av virtuella lärmiljöer och sociala medier 
verktyg är standard inom varje fakultet eller skola, sker digital lärande inom ramen för 
specifika ämnen. Detta återspeglar situationen som finns på italienska universitet. 
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Sammanfattning: 

 EU: s digitala handlingsplan för en Europa-plattform är 

en prioritering i Europa 

 Formellt lärande är ett mer utvecklat utrymme som 

sträcker sig från primär till 

universitetsleverantörsengagemang med alla 

leverantörer som utvecklar digitala färdigheter och 

utbildning i varierande grad. 

 I jämförelse är icke-formellt lärande ett mindre väl 

utvecklat, förenat och övervakat landskap - vilket visar 

ett verkligt gap i EU 

5.6 Nationell jämförelse av icke-formellt lärande 

Det är viktigt att man beaktar det nationella eller regionala sammanhanget när det gäller 
icke-formellt lärande och det gäller även för de som levererar icke-formella utbildningar.  
Men som OECD kommenterar är icke-formellt lärande  svårt att definiera och avgränsa. 
Det kan vara problematiskt när man implementerar ett system för erkännande av icke-
formella och informella inlärningsresultat, särskilt när en viss situation kräver politiska svar. 
Det kan emellertid också  vara resultatet av finurligt formulerade erkännanden av icke 
formella kurser och vara en faktor som stimulerar allmänheten till studier. Eftersom varje 
nation har sin egen dataportal blir det svårt att hitta gemensamma bedömningsgrunder. 
Dessutom kanske det inte finns någon samsyn mellan dom som levererar formell utbildning 
gentemot anordnare av icke formell utbildning.. 
 
Sverige rapporterade olika typer av NFL-leverantörer inom digital utbildning. Vissa 
leverantörer tillhandahåller särskilda  specialiserade yrken eller färdigheter, medan andra 
fungerar som mellanhänder för att ge elever tillgång till olika kurser. Det finns också digitala 
plattformar, privata initiativ, genom vilka elever kan komma åt kurser och söka dem efter 
leverantörer, typer av kurser eller geografiska regioner. 
 
Anordnare av icke-formellt lärande är inte så framträdande i Tyskland eftersom de står 
inför en serie utmaningar som sträcker sig från svårigheter att få erkända sina 
kvalifikationer, till konkurrens från anordnare av gratis högre utbildning. Detta har i sin tur 
lett till mer kreativa metoder för inlärning inklusive bloggar, Wikis och lärande via mobilen 
(Mobile Learning). 
 
Å andra sidan, på Cypern, spelar privata institut en mycket viktig roll i utbildningen. 
Ministeriet för utbildning och kultur har registrerat och godkänt läroplanen för 545 sådana 
institut. Mångfalden av undervisningskurser sträcker sig från främmande språk, till dator- 
och STEM-ämnen, till förberedelser för examen i slutet av läsåret eller internationellt 
erkända tentor. Andra anordnare inkluderar vuxenutbildningscenter och 
ungdomsorganisationer. De förstnämnda inrättades ursprungligen på landsbygden, nu 
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även i stadsområden med målet för individens personliga, sociala, professionella, 
finansiella och kulturella utveckling. Låga avgifter gör de olika kurserna mycket tillgängliga. 
Bland ungdomsorganisationer som är några mer framträdande är Cyperns ungdomsråd, 
ONEK, Ungdom för utbyte och förståelse av Cypern eller Nautilos SAR. På 
vidareutbildningsnivå finns det statliga institutioner för vidareutbildning med utökad 
läroplan som inkluderar redovisning, IKT och grekiska för utlänningar. Återigen gör de låga 
skolavgifterna dem allmänt tillgängliga. Open Schools-konceptet implementeras av vissa 
kommuner på Cypern för att främja livslångt lärande. Tillgängligheten är omfattande med 
flexibla timmar och låga avgifter för kurser. 
 
 
I Bulgarien är det initiativet från den privata sektorn som har lett till skapandet av Telerik 
Software Academy. Den utbildar barn, studenter och unga yrkesverksamma för den digitala 
framtiden. Sedan starten 2010 har mer än 10 000 studenter gått på akademin som verkar 
i 65 skolor över 15 städer i landet. Akademin erbjuder utbildning i ämnen som 
konkurrenskraftig utveckling, digital vetenskap och spelutveckling. Telerik Alpha Academy, 
också en del av Telerik, är designad för studenter och unga yrkesverksamma. Kurser pågår 
i sex månader vilket motsvarar 440 timmars träning. På grund av kursernas växande 
komplexitet som kulminerar med ett slutprojekt, förvärvar eleverna nyckelfärdigheter i en 
verklig miljö. Det är viktigt att notera att även om studenterna har utfärdat certifikat och 
examensbevis, erkänns dessa inte av staten. De är emellertid erkända av arbetsgivarna. 
 
Olika typer av organisationer, allt från konsultföretag, privata utbildningsinstitutioner och 
utbildningscenter och skolor, tillhandahåller icke-formell digital utbildning i Italien. De 
erbjuder olika aktiviteter som undervisning, kompletterande kurser till traditionella 
akademiska lektioner och / eller utbildningskurser. Anordnarna varierar i storlek och plats 
och är privata enheter vilket innebär att deras utbildningserbjudande inte är gratis. Vissa 
är tillräckligt stora för att de ska arbeta gränsöverskridande och till och med har fysiska 
campus, som är fallet för The Talent Garden. Även om NFL-anordnare är spridda runt om i 
landet, finns de särskilt i Italiens största städer och i norra regionen medan de är mindre 
framträdande i södra och öarna.  
 
Nordirland har många leverantörer av icke-formell digital utbildning. Privata 
utbildningsorganisationer och företagscenter, konsultföretag men också sociala företag 
och kommuner. Detta innebär att vissa kurser har kostnader, medan andra är gratis, särskilt 
med de som är externt finansierade. Young Enterprise, Youthlink NI, Belfast City Council, 
Northern Ireland Council for Voluntary Action, Ignition Education and Headliners är några 
av dessa exempel, varav de flesta ligger i landets två största städer, Belfast och L’Derry / 
Derry. 
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Sammanfattning: 
• Det finns skillnader mellan länderna när det gäller volymen 
och typen av leverantörer av icke-formellt lärande 
• Två viktiga utmaningar påverkar leverantörer av icke-
formellt lärande 
                Brist på erkända bedömningskriterier 
                Konkurrens från leverantörer av formellt lärande 
• Leverantörer av den privata sektorn är produktiva i denna 
sektor i ett antal länder i hela Europa som Bulgarien och 
Cypern 
• Det finns ingen standardkälla / information om leverantörer 
av icke-formellt lärande, vilket är en nyckelfråga som måste 
åtgärdas 

5.7 Jämförande nationella ungdomsstrategier 
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EU: s ungdomsstrategi är ramen för EU: s ungdomspolitiska samarbete för 2019-2027, 
baserat på rådets resolution av den 26 november 2018. EU: s ungdomssamarbete är 

utformat för att fullt ut utnyttja ungdomspolitikens potential. Politiken främjar 
ungdomars deltagande i det demokratiska livet. Den stöder också socialt och 

medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de resurser 
som krävs för att delta i samhället. Strategin fokuserar på tre kärnområden: Engage 

(engagera) Connect (ansluta) Empower,(stärka) (se figur 6). Samtidigt arbetar man med 
att knyta ihop implementering mellan sektorer. Under en dialogprocess 2017-2018 som 
involverade ungdomar från hela Europa utvecklades 11 europeiska ungdomsmål. Dessa 

mål identifierar sektorövergripande områden som påverkar unga människors liv och visar 
på utmaningar. Som man kan se är projektet Connected Learning väl anpassat till dessa 

mål, särskilt vad gäller Connect och Empower-uttalanden. 

Bild 6: Engagera, ansluta och stärka unga människor (2019-2027) 

 
 
 
Översättning bild 6: 

 Engage: Fostering young people’s participation in civic and democratic life 

= Engagera:Främja ungdomars deltagande i det medborgerliga och demokratiska livet. 

 Connect: Connecting young people across the European Union and beyond to foster 

voluntary engagement, learning mobility, solidarity and intercultural understanding 

= Anslut: Att ansluta unga människor i hela EU och utanför för att främja frivilligt 

engagemang, lärande rörlighet, solidaritet och interkulturell förståelse. 
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 Empower: Supporting youth empowerment through quality, innovation and recognition of 

youth work. 

= Empower: Stöd ungdom egenmakt genom kvalitet, innovation och erkännande av arbete 

med ungdomar. 

 
Medlemsstaterna stimuleras (med flera incitament som ekonomiskt stöd och utbyte av god 
praxis), utmanas (av peer reviews och benchmarks), övertalas (av framstegsrapporter och 
utvärderingar) och tvingas (genom direktiv) att beakta EU: s ungdomspolitik vid 
utvecklingen av nationell politik. Därför presenterar denna forskning i kommande avsnitt 
en röd tråd  för den aktuella statusen för den nationella politiken bland partnerländerna i 
Connected Learning-projektet. 
 
I Sverige har den nationella ungdomspolitiken funnits sedan 1994. På senare tid har 
huvudfokus sedan 2015 varit att förbättra möjligheterna för ungdomar att etablera sig i 
arbete och samhälle. Regeringens riktlinjer för ungdomspolitik är inte begränsade till 
regeringens beslut och åtgärder utan bör beaktas vid all offentlig verksamhet som 
involverar ungdomar. Dessa är inte obligatoriska för kommuner och regioner / landsting på 
grund av den omfattande kommunala autonomin i Sverige. Denna forskning har 
identifierat tre organisationer som genomför policyer / strategier för arbete med 
ungdomar. Myndigheten för ungdom och civilsamhälle är en myndighet som fokuserar på 
ungdomspolitik och politik för civilsamhället. Myndigheten samarbetar också med andra 
statliga myndigheter i relation till ungdomspolitiskt arbete. Myndighetens fokus inkluderar 
ungdomarnas (åldrarna mellan 13 - 25) livsvillkor, arbete, bostadssituation, utbildning och 
fritid och agerar också för att underlätta arbetet i den frivilliga sektorn. Skolverket är den 
centrala myndigheten för skolan. De bär också ansvaret för att implementera landets 
strategi för digital kompetens. Ansvaret omfattar utbildningsprogram för lärare med 
särskilt fokus på de som hanterar kategorier som funktionshindrade och invandrare, 
utfärdar certifieringar och fungerar som kunskapsbas i relation till den senaste forskningen 
inom utbildning och stödjer anordnare av yrkesutbildning. Universitets- och högskolerådet  
är en myndighet med olika ansvarsområden inom utbildningssektorn. 
 
 
I Tyskland är det officiella dokumentet som behandlar ungdomars och ungdomsfrågornas 
behov och / eller rättigheter socialkoden, bok VIII - Barn- och ungdomstjänster 
[Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII]. Det är en federal lag. Det 
kallas också barn- och ungdomstjänstlagen [Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)]. Den 
trädde i kraft i januari 1991 (i de nyligen bildade tyska delstaterna i oktober 1990). Varje 
delstat (Bundesland) har en genomförandeakt som gäller barn- och ungdomstjänstlagen. 
Därför sker ungdomspolitiska beslut på olika nivåer. På nationell nivå (Bund) sker besluten 
i: The Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (  Det federala 
ministeriet för familjeråd, äldre medborgare, kvinnor och ungdomar) (Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ). Ministeriet ansvarar för att uppmuntra 
och stödja ungdomar (och barns och ungdomars välfärd) samt politiska aktiviteter i fall där 
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det har överordnad betydelse och inte kan uppmuntras och stöttas av en federal stat 
ensam. Samarbetet mellan offentliga och icke-offentliga institutioner och organisationer 
bestäms av subsidiaritetsprincipen. Denna princip säger att en central myndighet endast 
utför de uppgifter som inte kan utföras av en person, grupp eller organisation på en mer 
lokal nivå. En gemensam ungdomsstrategi från den federala regeringen utvecklades och 
infördes i december 2019. Den syftar till att involvera ungdomar i alla beslut som rör dem. 
På så sätt ska de erbjudas bästa möjliga förutsättningar för att klara utmaningarna i denna 
oberoende livsfas som kallas ungdom. Ungdomsstrategin är baserad på den ”nya 
ungdomspolitiken” som har bedrivits av Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ) under ett par år. 
Således gör det de gemensamma intressena för miljontals ungdomar och vuxna mellan 12 
och 27 synliga. Därför är både Tyskland och varje enskilt län, delstater, på ministerienivå, 
involverade i att utveckla och implementera digitala strategier. Det federala ministeriet för 
ekonomi och energi har genom sin digitala strategi 2025 målet att införa digitala kurser i 
alla grundskolor och gymnasieskolor. På liknande sätt söker TMBJS (Thüringen Ministeriet 
för utbildning, ungdom och idrott) också att utveckla utbildningsinfrastrukturen i cirka 850 
statliga skolor så att varje elev kan få tillgång till medie- och teknikassisterat lärande. 
Förändring i läroplanen i kombination med relevant utbildning av lärare och modifiering av 
skolportaler är alla en del av denna strategi. Förbundsstaten bistår utvecklingen av IT-
infrastruktur, inklusive utveckling av nätverk och IT-utrustning genom bidrag. 
 
Ungdomspolitiken har blivit  viktig för Republiken Cypern. Regeringen uppmärksammar 
ungdomspolitiken och har samråd med ungdomar i ungdomsfrågor och ger prioriteringar 
på dagordningen för statliga tjänstemän. Tidigare var den enda politiken som fokuserade 
på ungdomar den nationella handlingsplanen för ungdomsanställning. Resten av politiken 
riktade sig mot hela befolkningen (och därmed även ungdomar). Utvecklingen av en 
omfattande nationell ungdomsstrategi under 2016–2017 är emellertid en milstolpe på 
området och den visar på ungdomspolitikens  betydelse för statstjänstemännen. Den 
nationella ungdomsstrategin omfattar åtta områden, liknande EU: s ungdomsstrategi. 
Även om det fortfarande är ett ganska isolerat dokument som beskriver huvudelementen 
i annan befintlig nationell politik som riktar sig till ungdomar, fastställs prioriteringarna 
under varje tema som bör genomföras av andra myndigheter under de kommande åren. 
Cyperns nationella ungdomsstrategi riktar sig till personer mellan 14 och 35 år. och de åtta 
huvudområdena inkluderar studier och yrkesutbildning, välbefinnande, deltagande, 
frivilliga aktiviteter, social integration, ungdom och världen och kreativitet och kultur. En 
del av dessa är också erkända som fokus för Sveriges ungdoms- och civilsamhälle. Dessa 
riktlinjer för ungdomar fungerar tillsammans med landets digitala strategi genom områden 
som studier och yrkesutbildning  och sysselsättning och entreprenörskap. 
 
Det nationella strategidokumentet om ungdomar i Bulgarien antogs 2010 och det täcker 
det kommande decenniet och uppdaterades 2014. Det syftar till att främja ungdomars 
ekonomiska aktivitet och karriärutveckling, förbättra tillgången till information, samt 
gynna landsbygdsungdomars utveckling. När det gäller digitala aspekter har strategin också 
till uppgift att förbättra unga människors tillgång till Internet, förbättra deras tillgång till 
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elektroniskt innehåll i offentliga bibliotek, och att främja former av icke-formellt lärande 
samt digitalt sammanbinda unga människor som bor i små och lantliga områden. 
 
I Italien är ungdomspolitiken relativt ny jämfört med andra sektorer av offentlig politik. Den 
första rättsliga referensen om "ungdomar" finns i art. 31 i konstitutionen "Republiken 
skyddar mödrar, barn och unga genom att anta nödvändiga bestämmelser." 
Ungdomspolitiken är baserad på principen om likartad jurisdiktion (lagstiftning)mellan stat 
och regioner och på subsidiaritetsprincipen (= beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå), med 
aktivt deltagande från den tredje sektorn (tex frivilliga organisationer) och 
ungdomsorganisationer.● Ungdomspolitiskt beslutsfattande sker på olika nivåer.● På den 
centrala nivån ligger ansvaret på "The Department for Youth Policies and Universal Civic 
Service of the Presidency of the Council of Ministers."  under ordförandeskapet av 
ministerrådet. Institutionen behandlar främjandet av ungdomspolitiken och hanterar det 
nationella medborgarprogrammet.● På lokal nivå antar regionerna och de autonoma 
provinserna ungdomslagar. 
 
Ministeriet för utbildning och forskning utformade och lanserade de 35 åtgärderna i den 
nationella planen för att införa digitalisering i skolorna. Digital teknik och enheter syftar till 
att hjälpa lärare att undervisa innovativt, med elever som samlar kunskap på ett aktivt och 
kreativt sätt. Denna plan är i linje med landets övergripande digitala strategi. I planen ingår 
dock inte utbildning för lärare och skolpersonal som då saknar digitala färdigheter för att 
kunna genomföra strategierna. Denna fråga är kopplad till bristen på snabb 
internetuppkoppling eller brist på i många klassrum med skillnaderna mellan de olika 
regionerna i landet. 
 
Nordirlands ungdomspolitik måste beskrivas i termer av decentralisering eftersom vissa 
frågor är 'reserverade' till den brittiska regeringen i Westminster, medan andra hänvisas 
till Nordirlands regering. De flesta frågor som rör ungdomspolitiken diskuteras. De 
nationella strategierna för ungdomsarbete kommer från institutionen för utbildning (DoE) 
som har det övergripande ansvaret för ungdomstjänsten. Institutionen fördelar resurser 
och kapital till ungdomstjänster (senaste tillgängliga siffror för 2013/2014 - £ 33 miljoner 
resurser och £ 5 miljoner kapital). Finansieringen fördelas sedan på årsbasis via sex olika 
finansieringsprogram, ett i varje utbildnings- och bibliotekskommitté (ELB) och ett i 
ungdomsrådet, som var och en arbetar oberoende av varandra. Ungdomsrådet för NI 
(YCNI) fungerar som ett eget organ på armlängds avstånd från DoE och dess roller 
inkluderar råd för DoE och andra organ i relation till utveckling och tillhandahållande av 
faciliteter för ungdomstjänster, samordning och effektiv användning av resurserna för 
ungdomstjänsten. När det gäller digital kompetens spelar rådet för läroplanen, tentamen 
och bedömningar (CCEA) en nyckelroll för att införa initiativ för digitala färdigheter som 
revidering av A-nivå och GCSE-kvalifikationer samt utbildningsworkshops för lärare. 
Projektet Digital Northern Ireland 2020 initierades av Invest NI efter samråd med ett antal 
aktörer med ett huvudsakligt fokus på affärs- och FDI-tillväxt. På lokala nivåer och med stöd 
av Young Enterprise NI (YENI) fanns initiativ som Armagh City eller Banbridge och Craigavon 
Borough Council som har lanserat Digital Youth (skolåldrar), ett program som utformats för 
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att uppmuntra och kultivera en digital kultur företag för över 500 elever från 12 
gymnasieskolor. 
 
Slutligen visar tabell 2 svar från de undersökta utbildningsleverantörerna med uppgift om 
deras medvetenhet om de nationella strategierna i deras land. Även om den allmänna 
medvetenheten anses vara hög, är det värt att notera att de svenska respondenterna har 
en fullständig medvetenhet, och i andra änden av kontinuummet (alla svar som inkommit) 
har tyska leverantörer de lägsta medvetenhetsnivåerna. 
 
Tabell 2: Medvetenhet om den nationella ungdomsarbetsstrategin i varje land (särskilt 

om digitala färdigheter och kompetenser (utbildningsleverantörer)) 

  Norra 
Irland 
(n=11) 

Cypern 
(n=72) 

Tyskland 
(n=8) 

Italien 
(n=34) 

Bulgarien 
(n=26) 

Sverige 
(n=25) 

Total 
(n=176) 

  
Ja 
Nej 

  
5 (45%) 
6 (55%) 

  
56 (78%) 
16 (22%) 

  
3 (37.5%) 
5 (62.5%) 

  
18 (53%) 
16 (47%) 

  
16 (62%) 
10 (38%) 

  
25 (100%) 
- 

  
123 (70%) 
53 (30%) 

 

Sammanfattning: 

 Det föreslagna Connected Learning-projektet möter 

uppmaningarna att engagera, ansluta och stärka det 

som framhölls i EU: s ungdomsstrategi 

 Nationella ungdomsarbetsstrategier finns i olika 

former, inklusive titlar i alla EU-länder 

 Det finns olika medvetenhetsnivåer om EU: s politik 

som indikerar ett behov av en bredare spridning av 

denna 

         5.8 Jämförelse av marginaliserade grupper i Learning 

 
Rätten till utbildning är universell. Länder står emellertid inför utmaningar som garanterar 
lika möjligheter för alla när det gäller tillgång till utbildning och inom utbildningssystem. 
Marginaliserade grupper överges ofta av den nationella utbildningspolitiken, vilket 
förnekar många människor deras rätt till utbildning. Genom alla former av utbildning finns 
det också ett antal utmaningar relaterade till integration. 

Tabell 3: Ungdomsprofil  
 

  Norra 
Irland 
(n=25) 

Cypern 
(n=26) 

Tyskland 
(n=10) 

Italien 
(n=46) 

Bulgarien 
(n=50) 

Sverige 
(n=25) 

Total 
(n=182 ) 
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Ålder 
  

Genomsnitt 
Medial 

  
  

20 år 
18 år 

  
  

23 år 
22 år 

  
  

25 år 
25 år  

  
  

24 år  
23 år 

  
  

25 år 
24 år 

  
  

21 år 
21 år 

  
  

23 år 
- 

Kön 
  

Man 
Kvinna 

Inte angivet 

  
  

12 (48%) 
12 (48%) 

1 (4%) 

  
  

14 (54%) 
12 (46%) 

- 

  
  

7 (70%) 
3 (30% 

- 

  
  

16 (35%) 
26 (57%) 

4 (8%) 

  
  

27 (54%) 
23 (46%) 

- 

  
  

9 (36%) 
16 (64%) 

-          

  
  

85 (47%) 
92 (51%) 

3 (2%) 

Marginaliserad 
bakgrund  

 
Ja 

Nej 

  
  
  

9 (36%) 
16 (64%) 

  
  
  

3 (12%) 
23 (88%) 

  
  
  

5 (50%) 
5 (50%) 

  
  
  

14 (30%) 
32 (70%) 

  
  
  

14 (29%) 
35 (71%) 

  
  
  

5 (20%) 
20 (80%) 

  
  
  

49 (27%) 
131 (73%) 

 
 
Ungdomar med marginaliserad bakgrund riskerar ofta att lämna utbildning tidigt, ha lägre 
utbildningsnivå och mindre tillgång till icke-formella utbildningsmöjligheter. De undersökta 
utbildningsanordnare i denna studie, se tabell 2, illustrerar att majoriteten av deras elever 
inte anses komma från en marginaliserad grupp. Detta trots 27% betraktades som sådana 
och är värda att ta hänsyn till här. 
 
Sverige har identifierat socioekonomiskt utsatta grupper, äldre och personer födda utanför 
Sverige. Dessa kategorier är mindre digitalt involverade och har låg digital kompetens. 
Under 2016 hade 62% av 75 - 85 år gamla tillgång till internet, men endast 35% var aktiva 
användare. Åldersgruppen 65 - 75 år har låg digital kompetens och kvinnor är mindre 
digitalt engagerade och digitalt kompetenta än sina manliga motsvarigheter. Stöd ges av 
regeringen genom Sveriges allmänna bibliotek. Mellan åren 2018 - 2020 fick offentliga 
bibliotek uppdraget att samordna nationellt och finansiera och investera i regionala 
bibliotek som nod för kompetens och utveckling med offentliga bibliotekarier som utbildas 
i processen. En annan grupp som känner sig marginaliserad är de unga som bor i icke-
stadsområden eftersom de hävdar att de har mindre tillgång till resurser. 
 
I Tyskland inkluderar de marginaliserade grupperna arbetslösa, ensamstående mödrar, 
invandrare och etniska minoriteter. Grundläggande skäl inkluderar bristen på politiska 
rättigheter i kombination med social och kulturell marginalisering. Marginalisering i städer 
sker på grund av rumslig segregering eftersom de marginaliserade samhällena tenderar att 
vara koncentrerade i specifika stadsdelar. I städer finns det mindre anställningsmöjligheter 
för de  arbetare som inte har yrkesutbildning och färre skatter genererar färre sociala 
förmåner. Ojämlikheten i tillgången till bostäder leder till homogena stadsdelar med liten 
social blandning. Fokus ligger på integration och inkludering av elever från två kategorier: 
personer med funktionshinder och migranter. Det traditionella tyska utbildningssystemet 
är dock inte inriktat på att integrera funktionshindrade med icke-funktionshindrade elever 
och det finns brist på utbildade lärare. Problemet fortsätter eftersom det nuvarande 
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systemet inte lyckas. Tyskland har också att göra med en ökning av antalet flyktingar, 
särskilt sedan 2008 vilket innebär att förberedelsekurser för barn utan kunskaper i tyska 
språket krävs. 
 
Cypern rapporterade två huvudkategorier: personer med kroniska hälsoproblem eller 
funktionsnedsättningar och asylsökande. Av den totala befolkningen i åldrarna mellan 16 - 
64 år har 12,2% antingen kroniska hälsoproblem eller funktionshinder. Staten ger stöd för 
de i grundskolan och gymnasiet genom specialskolor, även om de senaste tjugo åren har 
tendensen varit att integrera dessa elever i vanliga skolor. Men denna rörelse gör att 
specialskolor får en roll att tillhandahålla tjänster snarare än utbildning. På högre 
utbildningsnivå finns det olika möjligheter som syftar till att underlätta inträde i statliga 
universitet. Sex procent av alla platser  på universitet är reserverade för individer med 
allvarliga hälsoproblem eller andra hinder. Det finns också vuxenutbildningscenter som 
erbjuder gratiskurser för personer med 75% funktionsnedsättning eller högre. När det 
gäller asylsökande är 18,8% av invandrare mellan 15 - 29 år. Enligt flyktinglagen kan barn 
börja grund- eller gymnasieutbildning inom tre månader från ansökningsdagen. Ministeriet 
för utbildning och kultur erkänner svårigheterna som skapas av språkbarriärer och 
organiserar övergångskurser för icke-grekisktalande med extra timmar grekiska. Detta sker 
i specifika offentliga skolor. Den frivilliga sektorn är också involverad i icke-statliga 
organisationer som CyRC (Cyprus Refugee Council). HelpRefugeesWork är en gratis online-
plattform som syftar till att para ihop motiverade flyktingar med företag, arbetsgivare och 
utbildningsanordnare.  
 
I Bulgarien är de marginaliserade grupperna fattiga och funktionshindrade. Under 2018 
riskerade 38,9% fattigdom eller social utslagning medan 63,7% av personer med 
funktionsnedsättningar riskerade samma sak. Regeringen har utvecklat en nationell 
strategi för fattigdomsminskning och främjande av social integration. Åtgärderna 
inkluderar stöd för skolgång för elever från utsatta grupper, som bor i avlägsna områden 
och kommer från låginkomstfamiljer. De viktigaste utmaningarna för de utsatta grupperna 
var tillgång till information och kommunikation. Det finns ett ytterligare program som 
verkar för lika möjligheter och inkludering av barn och studenter från sårbara grupper. 
Programmen främjar lika tillgång till utbildning för alla elever, inklusive de som är i 
riskzonen och ger ytterligare stöd för den personliga utvecklingen hos människor med 
särskilda behov. 
 
Italien Italien är hem för flera olika etniska grupper. De viktigaste marginaliserade 
grupperna är romer och invandrare. Romerna utgör den största etniska minoriteten i 
Italien och gruppen består av mellan 120 000 till 180 000 individer. Majoriteten har inte 
italiensk medborgarskap och bor i tillfälliga bosättningar utan tillgång till grundläggande 
faciliteter eller sjukvård. Det är den tredje sektorn (ideella organisationer) genom icke-
statliga organisationer som hjälper romerna, även när det gäller utbildning. Språkkurser 
hålls för både unga och vuxna och praktisk utbildning föredras. Den andra marginaliserade 
kategorin, invandrare och utlänningar, stöds också genom icke-statliga organisationer och 
ideella organisationer, både sekulära och kyrkligt ledda. Stödet är minimalt och staten är 
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genom sina lagar något ogynnsam gentemot dessa grupper. Uppkomsten av populistiska 
och  ultrahöger partier och rörelser hindrar behovet av inkludering. 
 
Nordirland har en särställning på grund av dess historia. Det är den minst etniskt 
mångfaldiga regionen i Storbritannien och huvudfrågan handlar om hur befolkningen ser 
sig själv: antingen brittiska eller irländska. Minoriteter i Nordirland, om än väldigt få, 
inkluderar asiatiska, svarta, blandade och Resandefolket (Travellers)  Staten skyddar  
Resandefolket mot diskriminering genom sin Race Relations-lagstiftning. I själva verket är 
det den enda gruppen som skyddas av lagstiftning. Den offentliga sektorn och frivilliga 
myndigheter skapade ett interagency-forum (forum som arbetar mellan olika 
organisationer och myndigheter), Travellers Forum. Det finns en rapporterad ökning av 
rasistiska incidenter i Nordirland och de följs sällan upp med åtal. Inom områden som 
sysselsättning, utbildning, sjukvård eller bostäder märks problemen med integrationen. 
The Racial Equality Strategy for NI 2015 – 2025 (Strategin för rasjämställdhet) syftar till att 
ta itu med frågan. Fokus ligger främst på de två grupperna brittiska / irländska och 
ansträngningar görs för att förhindra sekterism. Det finns få program för Resandefolket, 
även om de representerar den historiska minoriteten i Nordirland. På samma sätt finns det 
lite stöd för andra etniska grupper och invandrare. 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Jämförande diagram över marginaliserade gemenskaper i partnerländer 

 
Översättning Bild 7: 
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Marginalised communities=marginaliserade samhällen 

 Non-urban living young people=Ungdomar på landsbygden/som inte bor i stora städer 

 Unemployed=Arbetslösa 

 Chronic health issues/disabilities=kroniska hälsoproblem/funktionnedsättningar 

 Sectarianism=sekterism/separatism 

 Elderly=äldre 

 Single mothers=ensamstående mödrar 

 Asylum seekers=asylsökande 

 Immigrants=invandrare 

 Ethnic minorities=etniska minoriteter 

 Poor=fattiga 

 

Sammanfattning: 
• Drygt ¼ av alla ungdomar identifierades som 
marginaliserade 
• Inom och bland länder i Europa finns det en variation 
i stödnivåer för marginaliserade grupper, allt från stöd 
från regering till stöd från social sektor och tredje 
sektor 
• Det finns olika typer av marginaliserade grupper 
(detta har utvecklats under de senaste åren)  
                   Kroniska hälsoproblem 
                   Handikapp 
                   Asylsökande 
                   Ålder 
                   Fattig 
                   Lantlig 
                   Arbetslös 
                   Ensamstående mödrar 
                   Etniska minoriteter 
                   invandrare 

  

 

5.9 Ackreditering/validering i partner länderna  
Formellt lärande avser vad som sker i ett lands utbildningssystem. Det är officiellt, 
strukturerat, organiserat av offentliga organisationer eller erkända privata institutioner 
och resultat med formell certifiering och formell kvalifikationsnivå som erkänns av 
relevanta nationella utbildningsmyndigheter. Erkännandeprocessen kallas ackreditering. 
 
Formell utbildning organiseras vanligtvis som heltidsutbildning och organiseras som en 

kontinuerlig process med definierade stadier. Den formella utbildningen omfattar 
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grundskoleutbildning, gymnasieutbildning, högskoleutbildning och universitetsutbildning 

som kulminerar i att uppnå en examen eller en yrkeskvalifikation eller examensbevis eller 

en erkänd certifiering. Formell utbildning omfattar också vuxenutbildningsprogram. 

 
 
Trots detta finns det ett behov av en överbryggningsmekanism mellan ackrediterade 

kvalifikationer som erhållits i olika europeiska länder. European Qualifications Framework 

(EQF), är en gemensam europeisk referensram som syftar till att göra kvalifikationer mer 

läsbara och lätta att förstå i olika länder och system. EQF ger en omfattande överblick över 

kvalifikationer i de 39 europeiska länder som för närvarande är involverade i dess 

genomförande (se figur 7 på nästa sida). De partnerländer som deltar i projektet Connected 

Learning deltar alla i EQF. 

Bild 8: Tio år av EQF 

 
 

Lärande genom hela livet är en nyckelväg till personlig utveckling och att erkänna att sådant 
lärande kan ge större värde för unga människors prestationer och deras potentiella bidrag 
till samhället. Trots detta förblir påverkan av traditionella utbildningsformer starkt, till följd 
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att  icke-formellt och informellt lärande ofta ignoreras och undervärderas. Rådets 
rekommendation från 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande kände av 
denna konflikt och försökte främja en mer systematisk strategi för "validering", för att öka 
synligheten och värdet av lärande som sker utanför formella utbildningssystem. 

Emellertid förblir erkännande och validering av icke-formellt lärande som en viktig 
europeisk politisk utmaning och det finns ett behov av att upprätta system som gör det 
möjligt för individer att identifiera, dokumentera, utvärdera och certifiera sitt icke-formella 
lärande för att stödja karriärs- och utbildningsutveckling . Detta betonas och är  centralt i 
Connected Learning-projektet. 

Det finns fyra olika typer av erkännande: 

● Formellt erkännande betyder "validering" av inlärningsresultat och "certifiering" 
av en inlärningsprocess och / eller dess resultat genom att utfärda intyg eller 
examensbevis som formellt erkänner prestationen som uppnåtts för en individ 

● Politiskt erkännande innebär ett godkännande av icke-formell utbildning i 
lagstiftning och / eller att man inkluderar icke-formellt lärande / utbildning i 
politiska strategier, och att man dessutom engagerar deltagande av 
utbildningsleverantörer av icke-formellt lärande i dessa strategier. 

● Socialt erkännande innebär att sociala aktörer, till exempel arbetsgivare, 
erkänner värdet av kompetenser som förvärvats i icke-formella miljöer och det 
arbete som utförs inom dessa aktiviteter, inklusive värdet av organisationerna som 
tillhandahåller detta arbete 

● Individens erkännande betyder individens bedömning av inlärningsresultat och 
förmågan att använda dessa inlärningsresultat inom andra områden. 

Medan bedömning och erkännande av formellt lärande handlar om betyg, tentor, 
examensbevis och certifikat, kan man fråga sig om de instrumenten passar för erkännande, 
validering och ackreditering (RVA) av informellt lärande? I själva verket kan man hävda att 
bedömning, validering och erkännande av informellt lärande innebär att man utvecklar ett 
system som liknar själva det informella lärandet i sig? 

För att möta utmaningarna kring erkännande av informellt lärande lanserade Mozilla och 
MacArthur Foundation projektet Open Badges (2011). Målet var att tillhandahålla ett 
digitalt märke som kan användas av vem som helst för att göra anspråk på erkännande av 
lärandeprestationer och bli ackrediterad för det. Utöver lärandeprestationer är Open 
Badges enkla objekt som innehåller en bild med inbäddade (meta) data, följande bör ingå: 

● Vem är mottagaren av det märket 

● Vem är emittenten (utgivaren) av märket 

● Vilka är kriterierna för att förtjäna märket 

● Vilka är bevisen som matchar kriterierna  
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● Vilka meriteringar som märket medför – godkända meriter är ett sätt att öka ens 
rykte 

Kombinationen av dessa metadata utgör ett verifierbart påstående, dvs en prestation eller 
resultat som kan påstås av mottagaren av ett märke och dess autenticitet / integritet 
verifieras av alla de som tittar på det märket 

Bild 9: Hur Open Badges fungerar9 

 

Tack vare sin tekniska enkelhet och internationella standardisering, gör Open Badges 
(Öppna märken) det mycket enkelt få tillgång till allmänt och universellt erkännande av 
lärande. Enkelhet är också en tillgång för att klara av att hantera komplexiteten i 
bedömnings- och valideringssystem, vare sig de är formella eller informella. 
Huvudutmaningen med Open Badges är inte teknisk utan tankesättet hos dem som 
använder dem: Man kan likna Open Badges sätt att bedöma och validera studier vid 
Legobitarnas betydelse för ingenjörskonst. Legobitarna kan användas för att skapa nya 
mönster eller kopiera befintliga. Open Badge-systemet har stor potential, men 
medvetenhet bland stakeholders (intressenter) kan vara olika i olika länder. I projektet 
Connected Learning kommer Open Badges att användas, och projektets spridning och alla 
aktiviteter och event inom projektet kommer att tjäna till att bygga upp medvetenheten 
om Open Badges. 

                                                 
9
 https://openbadges.coerll.utexas.edu  

https://openbadges.coerll.utexas.edu/
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Följande avsnitt visar det aktuella läget mellan partnerländerna, ackreditering och 
validering av både formellt och informellt lärande: 

I Sverige har man kommit långt med ackreditering (godkännande). Både formellt och 
informellt lärande för med sig ackrediteringar. Ackreditering för icke-formellt digitalt 
lärande har olika former: examensbevis, certifieringar eller auktoriseringar. Vissa av dessa 
är erkända, särskilt de inom specifika yrkesområden, medan andra utfärdas bara för att 
förbättra ett CV. 

I Tyskland är digital lärande integrerat i både formellt och icke-formellt lärande. 
Universiteten i delstaten Thüringen har utvecklat en gemensam strategi för digitalisering 
baserat på redan befintliga initiativ,  Målet är att skapa ett övergripande koncept som kan 
användas av enskilda universitet. Sådana universitet kan kompensera för rådande 
strukturella underskott. 
 
Cypern håller på att utveckla ett ramverk för erkännande av färdigheter som förvärvats 
genom icke-formellt och informellt lärande. En  regeringskommitté som bestod av flera 
departement fick i uppdrag att skapa en handlingsplan där det ingick en testpilot som var 
utvecklad för att påbörja implementeringen. Parallellt håller utbildnings- och 
kulturministeriet också på att utforma en nationell kvalifikationsram som täcker alla nivåer 
och typer av kvalifikationer, inklusive formellt och icke-formellt lärande. 
 
I Bulgarien utfärdas ett examensbevis efter avslutad gymnasieutbildning. Examensbevis 
eller certifikat tilldelas också för många icke-formella digitala lärandeformer. De erkänns 
över hela landet eftersom de använder utbildningar efter modeller som utfärdats av 
ministeriet för utbildning och vetenskap. Vissa arbetsgivare kräver examensbevis (för cirka 
40% av kandidaterna), men många är nöjda med bara praktisk erfarenhet medan 
ytterligare andra erbjuder anställning för studenter som fortfarande studerar. För 
närvarande finns det inget utvecklat system eller ramverk för godkännande och bedömning 
inom  icke-formellt eller informellt lärande, för att validera kompetenser som förvärvats 
genom praktiskt arbete. 
 
Ackreditering för formellt digitalt lärande sprids inte homogent över hela Italien. Formell 
utbildning har sitt eget ackrediteringssystem som är gemensamt för hela landet. "The High 
School Diploma" (motsvarar allmän behörighet) är en förutsättning för att få läsa på 
universitet, och den erkänns av arbetsgivarna. Digital lärande förutses i de läroplaner som 
riktar sig särskilt mot kurser för digitala färdigheter och kompetenser. Icke-formellt digitalt 
lärande har sitt eget specifika system för ackreditering. Man utfärdar ett dokument som 
intygar att utbildningsmålen har uppnåtts. Ackrediterade utbildningscentra erbjuder 
masterprogram, högskoleprogram och utbildningspaket erkända på nationell nivå och de 
accepteras fullt ut av arbetsgivare. 
 
Icke-formellt digitalt lärande är uppblandat i Nordirland och de flesta av utbildningarna  är 
icke-ackrediterade. Det finns inte heller någon sammanhängande digital kompetensram 
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förutom den som finns inom formell utbildning. Digitalt lärande erkänns i allt högre grad 
som en viktig del av den formella läroplanen som börjar på grundskolenivå och fortsätter 
tills eleverna slutar skolan. Högre utbildning och vidareutbildning tittar också på digitala 
färdigheter för att komplettera den traditionella synen på examensfärdigheter. 
Vidareutbildningen i Nordirland som består av sex regionala högskolor är den viktigaste 
leverantören av yrkesutbildning och teknisk utbildning. Ackrediteringen inom 
vidareutbildningen är mångsidig och har visat sig vara oerhört viktig för den nordirländska 
ekonomin. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabell 4: Sammanfattning av ackreditering av formellt och icke-formellt lärande 
 

Ackreditering of 
Digital Learning 

Sverige UK/NI Tyskland Cypern Bulgarien Italien 

Formellt lärande             

Ackrediteringssystem 
av formella 
leverantörer 
 

      

Icke-formellt lärande             

Betyg           

Certifiering           

Licenser            

Under utveckling            
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Ingen erkänd 
inställning till 
validering 

         

 

 

 
Sammanfattning: 

● Tydligt att det saknas enhetlighet när det gäller 
ackreditering. Det behöver tas upp i hela Europa och 
inom länder. 

● Detta ger ytterligare stöd till behovet av sådana 
projekt som Connected Learning för att förbättra 
denna inlärningsresa och ge utrymme för 
överenskomna och erkända metoder för 
ackreditering. 

● Open Badges kommer att spela en nyckelroll i 
metoden för Connected Learning 

 
 
 

                 5.10 Exempel på bästa praxis 

 
 
Det finns ett antal initiativ och erbjudanden om bästa praxis i hela Europa och inom 
partnerländerna. Det möjliggör tillfälle till lärande och information inom projektet 
Connected Learning. Det kan också ge potential för gemensamma ansträngningar och 
framtida samarbeten för att stödja ungdomar och lärande i hela Europa. 

Som en del av ett Erasmus-finansierat projekt vill Sverige utveckla kunskapscentra. 
"KnowHubs", till exempel, Vifin (se nedan) kommer att innehålla olika utbildningsnivåer, 
högskola / universitet och högre yrkesutbildning, gymnasieutbildning (särskilt vuxen- och 
SFI, svenska för invandrare), uppdragsutbildning och folkhögskoleutbildning. Utbildning 

kommer att ges både ansikte mot ansikte och digitalt. 

Bild 10: Know Hub I Sverige 
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För närvarande är de befintliga kunskapscentrumen baserade på flera små kommuner. 
Vissa erbjuder grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, SFI (svenska 
för invandrare) samt VET-vuxenutbildning. Högre yrkesutbildningsprogram skapar också 
kontakter med arbetslivet eftersom en del av ledningsgruppen för varje 
Yrkeshögskoleprogram måste komma från branschen. Det finns också utbildningsmäklare 
som har tagit reda på näringslivets  speciella behov av utbildad arbetskraft. Genom digitala 
plattformar erbjuds elever möjlighet att komma åt kurser och filtrera och välja kurserna 
utifrån val av leverantörer, typer av kurser och geografiska regioner (se allastudier.se och 
distansutbildningar. se). 
 
På samma sätt som i Sverige, finns det i Tyskland  Learning Maps (Sammanställning av 
utbildningar), City eller Region of Learning, som använder digital teknik för att kartlägga 
inlärningsmöjligheter. De bygger på elevernas intressen och förbinder dem med 
möjligheter inom ett visst geografiskt område. Det finns också flera plattformar som 
underlättar åtkomst till olika onlinekurser. 
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Begreppet Learning City är mindre känt på Cypern. ActivityGoGo är en webbplats med en 
karta där användare kan lista och hitta kurser och aktiviteter runt omkring dem. 

Webplatsen är emellertid mer inriktad på att uppfylla hobbyer snarare än att erbjuda 
kompetens som kan leda till anställning. Principen om ett förvar online för att stödja och 

hjälpa unga människor att söka möjligheter och att göra saker, visar ändå några 
paralleller till syftet att ansluta ungdomar till lärande som föreslagits av projektet 

Connected Learning. 

Bild 11: Activity GoGo Cypern 

 

 
 
 
Myseminars är en annan webbplats som erbjuder olika utbildningsmöjligheter för 
yrkesmänniskor. Det finns certifierade kurser i olika ämnen. Den har ingen kartfunktion, 
vilket gör det svårt för människor att hitta relevanta kurser nära dem, men det ger en 
sökfunktion för att identifiera kurser och seminarier som kommer att bidra till deltagarnas 
professionella kunskap. 
 
 
 
 
 
 

Bild 12: MySeminars Cypern 
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Varken Bulgarien eller Italien har gett några specifika exempel på Best Praxis, men "Talent 
Garden" som presenterades i Q6 kan ses som bästa praxis när det gäller digital inlärning i 
NFL i Italien. Talent Garden grundades i Brescia 2011 och är nu det ledande europeiska 
samarbetsnätverket och utbildningsinstitutet för den digitala och tekniska gemenskapen 
med ett nätverk av 26 campus i åtta länder. 
 
Talent Garden kan mer liknas vid ett virtuellt samhälle än en leverantör av en 
inlärningsmodell för utbildningsanordnare eller en mall att använda vid validering, men 
hursomhelst ger den en inblick i hur digitala plattformar blir alltmer populära när det gäller 
att föra samman unga människor i ett nätverk som kan ge stöd, kompetensutveckling, 
tillväxt och ömsesidig support. 
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Bild 13: Talent Garden Italien 

 

 
 
I Nordirland har bästa praxis drivits av industrin. Kainos, ett mjukvaruföretag baserat i 
Belfast, ingick ett partnerskap med Queen's University. Den ömsesidiga vinsten härrör från 
utvecklingen av kurser, å ena sidan, samtidigt som det ger företagets anställda möjligheter 
att förvärva ytterligare kvalifikationer genom distansutbildning. Organisationen har också 
karriärmöjligheter för studenter genom vissa av dess program som sommarläger och andra 
lärlingsprogram. Detta är ett exempel på lärande samarbete men inkluderar inte 
kartläggning eller personliga valmöjligheter utöver företagets anställda. 
 
Andra exempel är the Department for Economy  (avdelningen för ekonomi) som fungerar 
som en mellanhand mellan branschen och arbetskraften genom att utveckla 
utbildningsmöjligheter för att möta branschens krav. Dessutom, på landsnivå, är Digital NI 
2020 det löpande projektet för att förbättra den digitala plattformen i Nordirland. 
 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att exemplen på bästa praxis är tydliga i olika 
skepnader över hela Europa. Denna rapport drar emellertid slutsatsen att det inte finns 
något liknande erbjudande till kartläggning, ackreditering och inlärningsvägar som  det 
Connected Learning erbjuder och som utvecklas som en del av det nuvarande ERASMUS + 
-projektet. 
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Sammanfattning: 
● Övergripande exempel på bästa praxis framgår i olika 
former över hela Europa. 
● Denna rapport drar emellertid slutsatsen att det inte finns 
något erbjudande för kartläggning, ackreditering och 
inlärningsvägar loknande det Connected Learning gör och som 
utvecklas som en del av det nuvarande ERASMUS + -projektet 
 

 
 

  

 6. Slutsatser och rekommendationer 

 
 
Den jämförande rapporten framhöll betydande skillnader mellan deltagarländerna, särskilt 
i relation till deras nuvarande digitala konkurrenskraft. Medan Sverige, Storbritannien (NI) 
och Tyskland befinner sig i den övre delen i Europa, ligger Cypern, Italien och Bulgarien 
under genomsnittet. Skälen kan omfatta tidigare politiskt klimat (Bulgarien under 
kommunismen fram till 1989 och Cyperns oroliga historia) samt noterade geografiska 
skillnader som påverkar landets totala prestanda (Italien). 
 
Det finns dock enighet om man reflekterar över vikten av att ha digitala färdigheter i 
utvecklingen av nuvarande ekonomier. Detta bevisades i partnerländernas digitala 
strategier som visade särskild tonvikt på införandet av IT-klasser i skolplanen, i vissa fall 
började de redan i grundskolan. 
 
EU 2020-agendan fokuserar på ungdomars utveckling, särskilt de med marginaliserad 
bakgrund, och ökningen av deras tillgång till olika möjligheter med tonvikt på icke-formellt 
och informellt lärande. Trots den uppenbara betydelsen av att ha utbildade ungdomar för 
ett lands framtid och det stöd och uppmuntran som ges av överstatliga enheter som EU, 
finns det ingen övergripande formell definition av vad Youth Work ( arbete med ungdomar) 
utgör och i vissa fall finns det inte ens officiella siffror för antalet som arbetar med 
ungdomar. Varje deltagarland erbjuder sin egen tolkning av Youth Work och översätter 
tolkningen till sina underförstådda aktiviteter och / eller initiativ. Detta gäller även för de 
andra berörda intressenterna, vilka inkluderar de olika avdelningar som tar hand om 
ungdomsrelaterade frågor och även leverantörerna av ungdomsarbete och de leverantörer 
som är involverade i utbildning. 
 
Som sådana noterade man skillnader i anordnare och de kompetenser de hade i 
erbjudandena  i förhållande till de typer av formell, icke-formell och informell digital 
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utbildning som erbjöds. Bland de sex partnerländerna ses Sverige som ett särskilt bra 
exempel eftersom deras erbjudande av digital utbildning och kvalifikationer går parallellt 
med och till och med överträffar icke-digitala. Varje partnerland visade något olika 
exempel, utan tvekan påverkades de av varje regerings särskilda fokus. 
 
Som tidigare nämnts är agendans fokus på marginaliserade ungdomar och det har nyligen 
skett en förskjutning, som till exempel  i Nordirland, från alla ungdomar till missgynnade 
ungdomar. I de hårda verkligheterna i dagens värld identifierade de flesta deltagande 
länder som sina marginaliserade grupper, invandrare och / eller asylsökande, bland andra 
kategorier. Det gör just detta projekt desto viktigare och starkare när det gäller att fungera 
som ett medium för att överbrygga de klyftor som inte bara finns inom ett särskilt land 
utan i alla berörda partnerländer. 
 
De efterföljande faserna, som ses i bild 2, är utformade för att skapa en hållbar 
ungdomsorienterad och inkluderande lösning för ungdomsorganisationer, städer, regioner 
eller rådsförsamling för att kartlägga, tillhandahålla, utvärdera, erkänna och validera olika 
inlärningsmöjligheter för ungdomar i hela Europa ( ConnectedLearnning @ YW). 
 
 
Från denna rapport görs följande viktiga rekommendationer. 
 
- Det finns ett behov av att ungdomar tidigare engagerar sig i att utveckla sina digitala 
färdigheter 
- En europeisk strategi behövs för att utveckla digitala färdigheter för att fånga in olika 
typer av lärande 
- Det finns ett behov av att utveckla en överenskommen definition av ungdomsarbete som 
alla länder i Europa kan relatera till och använda.  
- Det är viktigt att skapa överenskomna nationella och EU-ramverk som ansvarar för att 
utveckla och styra / stödja arbete med ungdomar 
- Gränsöverskridande ungdomsarbetsprogram som liknar ERASMUS när det gäller mobilitet 
och finansiering är viktiga för att utveckla detta område 
- Godkännande av arbete med ungdomar, särskilt icke-formellt för ungdomar är avgörande 
- Connected Learning stöder detta 
- Med utvecklingen mot digitala färdigheter och kompetenser är icke-formellt lärande 
avgörande i denna utvecklingsroll och att tillhandahålla en plattform som Connected 
Learning blir ännu viktigare. På liknande sätt blir en europeisk plattform för att stödja 
lärande för ungdomar som använder teknik allt viktigare och ger ytterligare validering för 
den fortsatta hållbara utvecklingen av det lärande som erbjudes efter projektets 
slutförande 
- Plattformen Connected Learning är en nödvändig utveckling i Europa för att möta EU: s 
digitala handlingsplan 
- Icke-formellt lärande är mindre regelbundet och övervakat än formellt lärande, vilket 
medför ett betydande behov för en europeisk strategi för erbjudande, leverans och 
ackreditering, som godkänts av Connected Learning-projektet 
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- Det är uppenbart att det finns ett behov av ett sätt att ackreditera / formalisera icke-
formellt lärande av ungdomar, vilket är ett viktigt resultat av projektet Connected Learning 
- Det finns ingen övergripande information om anordnare av icke-formellt lärande och 
deras erbjudanden, vilket är en kritisk lucka som kan fyllas av produkten Connected 
Learning 
- Det finns ett uppenbart behov av mer koppling mellan nationella 
ungdomsarbetsstrategier i Europa - detta kommer att fungera för att stödja en högre 
måluppfyllelse av EU: s mål.  
En sådan aktivitet som tar upp samtal från EU: s ungdomsstrategi är projektet Connected 
Learning. Dessutom finns det ett behov av en mer formell utvärdering av hur EU: s 
ungdomsstrategi tolkas och används i medlemsländerna. En nyckelfråga som direkt 
påverkar detta är behovet av en bredare spridning i Europa av den nationella 
ungdomsstrategin så att den kan tolkas och operativiseras mer av medlemsländerna 
- Connected learning och Open Badges kommer att tillhandahålla en europeisk plattform / 
lösning för ackreditering av lärande för alla intressenter som använder det öppna 
märkessystemet. Projektresultaten av detta bör därför stödjas och upprätthållas längre än 
det finansierade projektets livslängd. 
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