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IV
(Upplysningar)

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

RÅDET
Rådets slutsatser av den 26 november 2012 om läs- och skrivkunnighet
(2012/C 393/01)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD,

former av information, inbegripet skriven text, tryckt text, elek
tronisk text och bilder, och omfattande grundläggande, funktio
nell och avancerad läs- och skrivkunnighet (4),

SOM BEAKTAR

1.

2.

rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram
för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”) (1),
där man fastställde målet att minska andelen personer med
svaga grundläggande färdigheter (läs- och skrivkunnighet,
matematik och naturvetenskap) till 15 % senast 2020,
rådets resolution av den 20 december 2011 om en förnyad
europeisk agenda för vuxenlärande (2), som syftar till att
förbättra vuxnas läs- och skrivkunnighet och räknefärdighet
och att bredda utbildningsmöjligheterna för lågkvalificerade
européer,

OCH SOM SÄRSKILT ERINRAR OM

rådets slutsatser av den 19 november 2010 om höjning av
nivån på de grundläggande färdigheterna inom ramen för det
europeiska samarbetet om en skola för 2000-talet (3), som be
kräftade medlemsstaternas åtagande att inom ramen för reform
arbetet behandla frågan om utformningen av läroplaner och
främjande av läs- och skrivkunnighet i hela läroplanen, på alla
utbildningsnivåer, att främja motivationen att läsa, särskilt bland
pojkar, att utforska den nya teknikens inflytande på barns läs
ning för att ta till vara teknikens potential i fråga om nya
inlärningsmetoder, att tillhandahålla mer stöd till personer
med lässvårigheter och till elever med invandrarbakgrund, att
stärka lärarutbildningen med avseende på förmedling av läskun
nighet samt att stärka skoletiken,
SOM DEFINIERAR

läs- och skrivkunnighet såsom omfattande både läs- och skriv
förmåga för att förstå, använda och kritiskt utvärdera olika
(1) EUT C 119, 28.5.2009, s. 2.
(2) EUT C 372, 20.12.2011, s. 1.
(3) EUT C 323, 30.11.2010, s. 11.

SOM VÄLKOMNAR

rapporten från EU:s högnivågrupp med experter på läs- och
skrivkunnighet (5), där man fastställer huvudsakliga faktauppgif
ter för resultaten när det gäller läs- och skrivkunnighet i EU och
efterlyser åtgärder för att förbättra läs- och skrivkunnigheten i
hela unionen,
SOM MOT BAKGRUND AV

ordförandeskapets konferens Literacy for All, som hölls i Nicosia
den 5 och 6 september 2012, där resultaten i högnivågruppens
rapport först presenterades, och
det informella ministermötet i Nicosia den 4 och 5 oktober
2012, där frågor om läs- och skrivkunnighet diskuterades av
EU:s utbildningsministrar,
NOTERAR ATT

1.

läs- och skrivkunnighet är en central kompetens i livet,
som ger den enskilde medborgaren möjlighet att utveckla
förmåga till eftertanke, muntlig framställning, kritiskt tän
kande och empati, vilket främjar personlig utveckling, själv
förtroende, en känsla av identitet och full delaktighet i en
digital och kunskapsbaserad ekonomi och ett digitalt och
kunskapsbaserat samhälle,

(4) Grundläggande läs- och skrivkunnighet: den kunskap om bokstäver, ord
och textstrukturer som krävs för att läsa och skriva på en nivå som
ger självförtroende och motivation för fortsatt utveckling.
Funktionell läs- och skrivkunnighet: förmågan att läsa och skriva på en
nivå som ger möjlighet att utvecklas och fungera i samhället, hem
met och skolan och på arbetet.
Avancerad läs- och skrivkunnighet: förmågan att använda läs- och skriv
färdigheter för att producera, förstå, tolka och kritiskt utvärdera
skriftlig information. Detta är en grund för digital delaktighet och
för att kunna fatta välgrundade beslut om ekonomi, hälsa osv.
(5) http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/
documents/literacy-final-report_en.pdf
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2.

låga nivåer läs- och skrivkunnighetsnivåer hämmar den
ekonomiska tillväxten och minskar dess hållbarhet; den
ekonomiska vinsten för medlemsstaterna av att uppnå
EU-målet att minska de låga läskunnighetsresultaten för
15-åringar till under 15 % kan bli avsevärd,

3.

läs- och skrivkunnighetsnivåerna står stilla i de flesta eu
ropeiska länder och inte mindre än 1,1 miljoner 15-åringar
(dvs. en av fem) ligger på en otillräcklig läs- och skrivkun
nighetsnivå (1),

4.

läs- och skrivkunnighet är inkörsporten till allt fortsatt
lärande; att angripa de låga läs- och skrivkunnighetsnivå
erna är ett effektivt sätt att bekämpa de underliggande
orsakerna till avbruten skolgång, arbetslöshet och begränsat
deltagande i livslångt lärande för lågutbildade,

5.

ökad digitalisering kräver allt högre läs- och skrivkunnig
hetsstandarder, inklusive förmågan att kritiskt bedöma tex
ter, att hantera flera olika typer av texter, att tolka bilder
samt att jämföra och integrera olika typer av information;
dessutom har de sociala medierna ökat vikten av och syn
ligheten när det gäller skrivkunnighet,

6.

det i samtliga europeiska länder finns en stor klyfta i stu
dieresultat mellan socioekonomiskt gynnade och missgyn
nade elever; i många EU-länder ligger eleverna i den lägsta
kvartilen för social status mer än två eller till och med tre
år efter elever från den högsta kvartilen, medan missgyn
nade elever i några länder tenderar att betraktas som funk
tionellt icke läs- och skrivkunniga vid 15 års ålder,

7.

8.

det finns en stor och växande klyfta mellan pojkars och
flickors resultat vid mätningar av läskunnighet vid 15 års
ålder, motsvarande cirka ett år mellan dem, varvid den
underliggande orsaken är motivationsbetingad,

det inom yrkesutbildning och praktisk utbildning i vissa
fall saknas tillräckligt stöd för att förbättra de grundläg
gande färdigheterna och för att förstå vikten av läs- och
skrivkunnighet i förhållande till yrkesfärdigheter,
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aktörer i samhället – inbegripet företag, medier, icke-stat
liga organisationer, arbetsmarknadens parter, tillhandahål
lare av icke formell utbildning, kulturinstitutioner samt
socialtjänster, arbetsförmedlingar och hälso- och sjukvård
på lokal nivå – medverka i initiativ för att förbättra läs- och
skrivkunnigheten.

2. Att skapa en läs- och skrivvänlig miljö för att främja lä
sande och förbättra läs- och skrivkunnigheten kräver ökad
tillgång till olika former av läsmaterial i skolor, bibliotek
och mediacentrum, men även på okonventionella platser
och i hemmet, och kräver mer stöd till familjer från myc
ket tidig ålder. Föräldrar måste få större medvetenhet om
denna fråga och om den viktiga roll som föräldrar kan
spela för att förbättra barns läs- och skrivförmåga och
stödja motivationen och engagemanget kring läsning,
både i den tidiga barndomen och under barnets skoltid.

3. Det brådskar med att öka effektiviteten i de åtgärder som
vidtas i medlemsstaterna och på EU-nivå för att förbättra
läs- och skrivkunnigheten bland barn och vuxna, i synner
het personer med socioekonomiskt missgynnad bakgrund.
Det finns bevis på att program för läs- och skrivkunnighet
som riktas till familjer är kostnadseffektiva och mycket
ändamålsenliga.

4. Deltagande i högkvalitativ utbildning och vård under tidig
barndom, där kvalificerad personal tillhandahåller lekbase
rad språkutveckling och stimulans, är av grundläggande
betydelse för att minska de socioekonomiska klyftorna
och ge små barn en solid grund att bygga på senare i livet.

5. Personalen inom förskoleverksamheten och vård under ti
dig barndom samt grundskolelärarna bör ha nödvändig
kompetens för att i ett tidigt skede upptäcka och åtgärda
språk- och inlärningssvårigheter.

6. Grundskollärarnas pedagogiska kompetens i läs- och skriv
undervisning, t.ex. i pedagogisk användning av IKT, behö
ver om lämpligt förbättras. Dessutom kommer stöd till
lärare på högstadiet och gymnasiet att undervisa i läsoch skrivkunnighet inom alla ämnen och i förekommande
fall främjande av tillgång till expertrådgivning för alla lärare
att bidra till att befästa och nå ytterligare framsteg.

1. Läs- och skrivkunnighet är inte enbart en utbildningsfråga,
utan också en personlig, ekonomisk, kulturell och social
fråga. För att skapa ett brett deltagande måste därför en rad

7. Den nya teknikens effekter på läs- och skrivkunnigheten
har ännu inte utnyttjats fullt ut av utbildningssystemen. En
översyn av läromedel och lärometoder mot bakgrund av
ökad digitalisering samt stöd till lärarna vid användning av
ny pedagogik kan förstärka motivationen hos eleverna.

(1) I denna text avses med otillräckliga läs- och skrivkunnighetsnivåer
läskunnighet på nivå 1 eller lägre i PISA, vilket är detsamma som
förmågan att använda den mest grundläggande typerna av läskun
nighet, såsom att tolka ord och skriva enkla meningar. Elever på
denna nivå saknar förmågan att jämföra, kontrastera, indela i kate
gorier, integrera eller utvärdera information, att hantera långa, kom
plexa, motstridiga eller obekanta texter, att dra slutsatser, ställa upp
hypoteser eller studera en text kritiskt.

8. Bedömning av språkkunskaperna samt läs- och skrivkun
nigheten i bosättningslandets språk hos nyanlända barn
och vuxna som invandrat bör främjas, tillsammans med
ett mer individualiserat stöd till sådana grupper. Stöd i
ursprungsspråket skulle också kunna ges, när detta bedöms
vara lämpligt och resurserna tillåter det.

ÄR ENIGT OM FÖLJANDE
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6.

kontinuerligt se över läromedel och metoder för inlärning
mot bakgrund av den allt starkare digitaliseringen för att
stödja motivationen hos eleverna och i större utsträckning
utnyttja icke-formella utbildningsresurser, främja utveck
lingen av mjukvara för skolor i syfte att hjälpa lärarna
att ta fram nya strategier för att höja läs- och skrivkunnig
heten,

7.

uppmuntra till utarbetande av tydliga riktlinjer för den
kompetens lärare behöver för att undervisa i läsning och
skrivning, både i skolor och när det gäller vuxenstuderan
de, och främja individualiserade undervisningsstrategier
som svar på särskilda behov,

11. Diversifiering och bättre kvalitet i läs- och skrivundervis
ningen för vuxna kräver skräddarsydd pedagogisk utbild
ning för lärare i läs- och skrivkunnighet för vuxna, en
läroplan som är nära kopplad till yrkesrelaterade färdighe
ter och stöds av lämpliga läromedel, kurser av adekvat
längd och intensitet, IKT-stöd samt bedömningsmetoder.

8.

öka medvetenheten och kunskaperna bland lärare om de
teoretiska grunderna för läs- och skrivinlärning och läsoch skrivundervisning, så att de kan upptäcka och hantera
sina elevers läs- och skrivsvårigheter, och främja tillgången
till expertrådgivning och om lämpligt stöd från special
utbildade lärare,

RÅDET UPPMANAR DÄRFÖR MEDLEMSSTATERNA ATT

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT

1.

garantera ett ändamålsenligt faktaunderlag genom övervak
ning och insamling av uppgifter, med maximalt utnyttjande
av befintliga resurser, såsom PISA- och PIAAC-undersök
ningarna,

1.

2.

utveckla strategier för att förbättra läs- och skrivkunnighe
ten, vilka kombinerar specifika bidrag från alla berörda
aktörer och organisationer och myndigheter, både inom
och utanför utbildningsväsendet, som en del av en strategi
för breddade färdigheter, och i relevanta fall förstärka sam
ordningen av initiativ för läs- och skrivkunnighet mellan
lokala, regionala och nationella myndigheter, arbetsmark
nadens parter och företrädare för lärare, föräldrar och vux
enstuderande,

rapportera om sina åtgärder för att höja läs- och skrivkun
nighetsnivån för alla åldrar och om möjligt om effekterna
av dessa åtgärder i nästa gemensamma rapport till rådet
och kommissionen om genomförandet av den strategiska
ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning
2020) under 2015,

2.

använda alla relevanta åtgärder inom ramen för det nuva
rande programmet för livslångt lärande och det framtida
EU-programmet för utbildning samt Europeiska socialfon
dens resurser, för att stödja och sprida innovativa strategier
för att förbättra läs- och skrivkunnigheten i hela EU och
för att stärka faktaunderlaget för framtida beslutsfattande,
samt att, utan att föregripa resultatet av förhandlingarna
om nästa fleråriga budgetplan, stödja mer strategiska och
sektorsövergripande åtgärder för läs- och skrivkunnighet
inom ramen för det framtida EU-programmet för utbild
ning, i syfte att främja innovation och öka de politiska
åtgärdernas effektivitet,

3.

se till att läs- och skrivkunnighetsfrågor om lämpligt på ett
adekvat sätt omfattas av Europa 2020-processen,

9. En mer sammanhållen läroplan för läs- och skrivkunnighet,
inklusive integrering av läs- och skrivkunskaper i hela läro
planen för skolan och utarbetande av en läroplan för läsoch skrivkunnighet för vuxna, bör stödjas av tydliga ålders
relaterade standarder och bedömningsredskap, tillsammans
med effektiva kvalitetsgarantier.
10. Kontroll av färdighetsnivåerna hos den vuxna befolkningen
och ett aktivt engagemang från företag, medier, icke-stat
liga organisationer, arbetsmarknadens parter och kultur
institutioner samt socialtjänster, arbetsförmedlingar och
hälsovårdstjänster på lokal nivå bör utgöra grunden för
strategier avsedda att öka medvetenheten om läs- och
skrivkunnighetsproblem i samhället i stort.

3.

4.

5.

främja införande av brett baserade medvetandehöjande åt
gärder för att läs- och skrivkunnighetsfrågan ska fortsätta
att uppmärksammas av allmänheten och för att bryta det
tabu som svag läs- och skrivförmåga utgör i alla ålders
grupper; i synnerhet skulle man kunna öka medvetenheten
bland arbetsgivarna om motivationsvinsterna och de eko
nomiska vinsterna med att förbättra de anställdas läs- och
skrivförmåga och uppmuntra dem att vidta lämpliga åtgär
der,
främja utarbetande och genomförande av program för läsoch skrivkunnighet riktade till familjer, särskilt socioekono
miskt missgynnade familjer, i syfte att stödja föräldrar och
andra familjemedlemmar i strävan att förbättra både sin
egen och barnens läs- och skrivförmåga,
främja allmän och rättvis tillgång till högkvalitativ utbild
ning och vård under tidig barndom som ett avgörande
bidrag till en minskning av de socioekonomiska klyftorna,

UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

1.

stödja europeiskt samarbete i läs- och skrivkunnighetsfrå
gor, särskilt genom inrättande av ett europeiskt nätverk för
organisationer som arbetar på detta område i medlemssta
terna, i syfte att främja transnationellt samarbete och fram
tagande av en politik för läs- och skrivkunnighet på natio
nell nivå, och tillsammans med intresserade medlemsstater
organisera en vecka med temat Europa älskar att läsa i syfte
att öka medvetenheten om läs- och skrivkunnighetsfrågor i
hela EU,
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under 2013 lägga fram en rapport om policysamarbete om
grundläggande färdigheter, med en beskrivning av en effek
tiv politik för att minska andelen personer med svaga fär
digheter i läs- och skrivkunnighet, matematik och natur
vetenskap genom alla former av livslångt lärande, där både
läs- och skrivfärdigheter och -förmåga betonas,

3.

se till att kommissionens IKT-initiativ inom utbildning och
på ungdomsområdet fullt ut behandlar digitaliseringens och
den nya teknikens utmaningar och möjligheter i förhål
lande till läs- och skrivkunnighet,

4.

underlätta identifiering, analys och utbyte av god praxis
beträffande policyinitiativ för att förbättra läs- och
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skrivkunnighetsresultaten med alla lämpliga medel, inbegri
pet de instrument som finns tillgängliga inom ramen för
den öppna samordningsmetoden och den nya webbsidan
om läs- och skrivkunnighet på Europa-webbplatsen,
5.

använda den periodiska utbildningsövervakaren (Education
Monitor) för att tillhandahålla jämförbara uppgifter om och
analys av framsteg mot ”Utbildning 2020”-riktmärket för
grundläggande färdigheter och för att stärka faktaunderla
get för beslutsfattande om läs- och skrivkunnighet,

6.

använda den nya ramen för samarbete med OECD (1) på
utbildningsområdet för att öka tillgängligheten hos natio
nell övervakning och insamling av data.

(1) Rätten till deltagande för alla medlemsstater i OECD:s arbete bör
garanteras.

