
Hur ser Sveriges utveckling ut när det gäller 
riktmärkena i Europa 2020-strategin?

EU:s strategiska ram för arbetsprogrammet för utbildning 
innehåller följande riktmärken:
>  att minst 82 % av alla utexaminerade får sysselsättning 

inom tre år,
>  att minst 95 % av alla barn mellan fyra år och skolstartsål-

dern deltar i förskoleverksamhet, 
>  att andelen 15-åringar med bristande färdigheter i läsning, 

matematik och naturvetenskap är lägre än 15 %, 
>  att minst 15 % av alla vuxna i åldrarna 25-64 år deltar 

i livslångt lärande.

Bild 2 Utbildning 2020 – riktmärken

Mellan 2006 och 2009 ökade andelen 15-åringar med bristande 
färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap. Dock 
uppvisade Sverige ändå bättre resultat än EU-genomsnittet 
när det gällde läsning (22,2 %) och matematik (17,7 %). 
Den ekonomiska krisen till trots har sysselsättningsgraden 
för utexaminerade varit fortsatt hög. År 2012 låg den klart över 
EU-genomsnittet på 75,6 %. Sedan 2006 har den traditionellt 
höga andelen vuxna som deltar i livslångt lärande ökat ytterli-
gare. År 2012 var siffrorna nästan tre gånger så höga som 
EU-genomsnittet på 9 %. 
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m Nya arbetsmetoder
Det faktum att elever, enligt internationella undersökningar, 
presterar allt sämre samtidigt som antalet vuxna med bristande 
grundkunskaper ökar, har lett till omfattande reformer i Sverige. 
Efter en rad olika reformer infördes år 2011 nya läroplaner 
för skolor och förskolor. Dessa läroplaner föreskriver bland 
annat fler nationella prov där de grundläggande kunskaperna 
i skolorna testas, samt extra stöd till elever som riskerar att 
inte uppnå de uppställda läroplansmålen.

Var hittar jag mer information?

Information om ”En ny syn på utbildning: att investera i 
färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat” samt 
data som använts i den här broschyren finns på: 
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm

På följande webbsidor finns information om:
Europa 2020-målen
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_sv.htm
Riktmärken för utbildning 2020 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
benchmarks_en.htm
Landsspecifika rekommendationer   
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
country-specific-recommendations/index_sv.htm
Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
Education and training 2012 monitor  
(Uppföljning av utbildningsmålen 2012)
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
monitor12_en.htm

Europeiska kommissionen 
DG EAC – UtbILDnInG oCh kULtUR
b-1049 bryssel

n
C-01-13-249-SV-n

doi:10.2766/23957

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/benchmarks_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/benchmarks_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/monitor12_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/monitor12_en.htm


Vad är ”En ny syn på utbildning”?

År2012 publicerade Europeiska kommissionen en ny 
vision för utbildning, som skulle bidra till att sätta 

fart på den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften. 
Den slår fast hur utbildningssystemen ska få fram 
de rätta färdigheterna för arbetsmarknaden och hjälpa 
människor att säkra sin ekonomiska framtid och undvika 
socialt utanförskap.

Meddelandet ”En ny syn på utbildning” innehåller informa-
tion om hur medlemsstaterna kan hjälpa vuxna att 
utveckla sina färdigheter och engagera sig i livslångt 
lärande och hur man ska kunna hjälpa ungdomar att 
skaffa sig de färdigheter som krävs för att komma in på 
arbetsmarknaden eller starta egna företag. I meddelandet 
uppmuntras berörda parter – däribland arbetsgivare, 
fackförbund och andra – att engagera sig mer aktivt 
i förändringsprocessen. 

För att främja ekonomisk tillväxt och innovation måste 
Europa investera mer i människor och deras färdigheter. 
I en tid av hög ungdomsarbetslöshet parallellt med två 
miljoner lediga platser runtom i Europa, är det viktigt 
att medlemsstaterna inte drar ner på sina utbildningsbud-
getar utan i stället ökar effektiviteten och strävar mot 
att uppnå lika möjligheter och integration för alla.

Varför behövs det en reform?

Andelen jobb i EU som kräver högre utbildningsnivåer 
förväntas öka till 34 procent fram till år 2020, samtidigt som 
antalet jobb som med låga kvalifikationsnivåer förväntas 
minska. Människor i Europa kommer i allt högre utsträckning 
att ha skiftande och varierande karriärer där de förväntas 
tänka kritiskt, ta initiativ, lösa problem och samarbeta i grupp. 
Utbildningssystemen måste ta hänsyn till den nya typen 
av arbetsliv.

Utbildningsreformen bör:
>  leda till större fokus på läranderesultat, till exempel sådana 

som uppnås via högkvalitativ arbetsbaserad inlärning,
>  minska antalet elever som slutar skolan i förtid och öka 

deltagandet i livslångt lärande,
>  erbjuda mer stöd åt läraryrkena, och
>  förbättra samarbetet mellan utbildningsinstituten 

och arbetsgivarna. 

På vilket sätt stöder En ny syn 
på utbildning medlemsstaterna?

En ny syn på utbildning innehåller en tydlig vision om att stärka 
betydelsen av de färdigheter som behövs inom alla jobb, 
i synnerhet digitala färdigheter, entreprenörsanda och språkkun-
skaper. I kommissionsmeddelandet understryks betydelsen 
av lärlingsplatser, av ett europeiskt område för färdigheter 
och kvalifikationer samt potentialen i IKT och öppna utbildnings-
resurser för lärande. Dessutom vill man stärka stödet 
(bl.a. finansiellt) för partnerskap.

Genom att använda sig av europeiska mål och riktmärken 
kan varje medlemsstat följa sin utveckling på viktiga områden 
och bedöma var det finns behov av större insatser. 

 

Hur ser utvecklingen ut för Sveriges del 
när det gäller Europa 2020-målen?

De två utbildningsmålen för Europa fram till 2020 är:
>  att minska andelen elever som slutar skolan i förtid till 

under 10 %,
>  att se till att minst 40 % av alla personer i åldrarna 30-34 

år har slutfört en högre utbildning.

Dessa EU-mål är kopplade till nationella mål som återspeglar 
olika förhållanden och traditioner. Sveriges mål är under 10 % 
respektive 40-45 % [1]. 

Bild 1 Europa 2020 – Mål

 

Sverige överträffar EU-genomsnittet i bägge Europa 2020-
målen. Andelen elever som slutar skolan i förtid har sjunkit 
markant sedan 2006, och år 2012 var denna siffra fem 
procentenheter lägre än EU-genomsnittet på 12,6 %. Andelen 
personer i åldrarna 30-34 år som slutfört högre utbildning 
fortsatte att öka, och år 2012 var denna siffra tio procentenhe-
ter högre än EU-genomsnittet på 35,8 %.

[1]  Alla uppgifter är från Europeiska kommissionen, Arbetsdokument från 
kommissionens avdelningar, En ny syn på utbildning – landsanalys, 2012.

m  Den europeiska terminen 2013:  
Landsspecifika rekommendationer 

Sverige har i samarbete med Europeiska kommissionen 
tagit fram ett antal rekommendationer för 2013, vilka är 
i linje med En ny syn på utbildning. här ingår bland annat 
stöd till personer med låg utbildningsnivå för att förbättra 
deras anställbarhet, mer arbetsbaserad inlärning samt 
introduktion av en ungdomsgaranti för ungdomar som 
inte går i någon utbildning eller fortbildning.
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