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                                        TILMÆLI EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS                                              2010/EES/6/28 

frá 18. desember 2006 

um grundvallarfærni sem tengist símenntun (*) 

(2006/962/EB) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 4. 
mgr. 149. gr. og 4. mgr. 150. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Á fundi sínum í Lissabon (23. til 24. mars 2000) komst 
leiðtogaráðið að þeirri niðurstöðu að skilgreina skuli í 
evrópskum ramma nýja undirstöðukunnáttu, sem veitt er 
með símenntun, og að sú ráðstöfun sé helsta svar Evrópu 
við hnattvæðingu og skiptum yfir í hagkerfi sem 
grundvallast á þekkingu, og lagði áherslu á að 
verðmætasta eign Evrópu sé fólkið. Frá þeim tíma hefur 
reglulega verið komist að sömu niðurstöðum, þ.m.t. á 
fundi leiðtogaráðsins í Brussel (20. til 21. mars 2003 og 
22. til 23. mars 2005), og með Lissabon-áætluninni sem 
aftur var hrundið úr vör og samþykkt 2005. 

2) Á fundi sínum í Stokkhólmi (23. til 24. mars 2001) og í 
Barcelona (15. til 16. mars 2002) samþykkti 
leiðtogaráðið raunhæf framtíðarmarkmið um menntunar- 
og þjálfunarkerfi í Evrópu og vinnuáætlun (vinnuáætlun 
um menntun og þjálfun 2010) um að ná þeim fyrir 2010. 
Þessi markmið taka til eflingar kunnáttu fyrir 
þekkingarsamfélagið og sérstakra markmiða um að 
stuðla að tungumálanámi, efla frumkvöðlastarf og mæta 
almennri þörf á aukinni menntun í Evrópu. 

3) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar „Myndun 
evrópsks símenntunarsvæðis“ og í kjölfar hennar í 
ályktun ráðsins frá 27. júní 2002 um símenntun (4) er að 
finna ákvæðið um að „hin nýja undirstöðukunnátta“ sé í 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 394, 30.12.2006, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2008 frá 1. febrúar 
2008 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á 
sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33, 12.6.2008,  
p. 26. 

(1) Stjtíð. ESB C 195, 18.8.2006, bls. 109. 
(2) Stjtíð. ESB C 229, 22.9.2006, bls. 21. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 26. september 2006 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 18. desember 2006. 
(4) Stjtíð. EB C 163, 9.7.2002, bls. 1. 

forgangi og lögð er áhersla á að símenntun skuli taka til 
náms frá leikskólaaldri og fram yfir eftirlaunaaldur. 

4) Til að bæta árangur í Bandalaginu í atvinnumálum lagði 
leiðtogaráðið, á fundum sínum í Brussel (mars 2003 og 
desember 2003), áherslu á þörfina á að þróa símenntun 
með sérstakri áherslu á virkar og fyrirbyggjandi 
ráðstafanir fyrir atvinnulausa einstaklinga og þá sem eru 
utan vinnumarkaðarins. Þetta var byggt á skýrslu frá 
starfshópi sem vinnur að atvinnumálum (Employment 
Taskforce), þar sem lögð er áhersla á nauðsyn þess að 
fólk geti aðlagast breytingum, mikilvægi þess að fólk 
taki þátt í vinnumarkaðinum og það þýðingarmikla 
hlutverk sem felst í símenntun. 

5) Í maí 2003 samþykkti ráðið evrópskar viðmiðanir til að 
sýna fram á vilja sinn til að tryggja mælanlegar framfarir 
á meðalárangri í Evrópu. Þessar viðmiðanir taka til 
lestrarkunnáttu, nemenda sem hætta í skóla áður en 
skólaskyldu lýkur, þeirra sem ljúka framhaldsskólastigi 
og þátttöku fullorðinna einstaklinga í símenntun, og þær 
eru nátengdar þróun grundvallarfærni. 

6) Í skýrslu ráðsins um hlutverk menntunar á breiðari 
grundvelli, sem samþykkt var í nóvember 2004, var lögð 
áhersla á að menntun stuðli að varðveislu og endurnýjun 
á sameiginlegum menningarbakgrunni í þjóðfélaginu og 
að lærð séu félagsleg og borgaraleg grundvallargildi, s.s. 
réttindi og skyldur borgara, jafnrétti, umburðarlyndi og 
virðing, sem einkum er mikilvægt þegar öll aðildarríkin 
standa frammi fyrir því hvernig skuli bregðast við 
aukinni félagslegri og menningarlegri fjölbreytni. Enn 
fremur er það mikilvægt hlutverk menntunar að gera 
fólki kleift að komast inn á vinnumarkaðinn og vera þar 
til að efla félagslega samheldni. 

7) Í skýrslunni, sem framkvæmdastjórnin samþykkti 2005, 
um framvindu Lissabon-markmiðanna, að því er varðar 
menntun og þjálfun, kemur fram að engar framfarir hafi 
orðið í að lækka prósentuhlutfall fimmtán ára ungmenna 
sem eru illa læs eða að fleiri ljúki námi á 
framhaldsskólastigi. Einhver árangur var sýnilegur í 
tengslum við að draga úr brottfalli ungmenna úr skóla en 
með sama áframhaldi munu viðmiðunarmörkin fyrir 
Evrópu 2010, sem ráðið samþykkti í maí 2003, ekki nást. 
Þátttaka fullorðinna í námi eykst ekki nægilega hratt til 
að viðmiðunarmörkin fyrir 2010 náist og gögn sýna að 
fólk með litla menntun er síður líklegt til að taka þátt í 
frekari þjálfun. 
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8) Í aðgerðarammanum fyrir aukinni færni, menntun og 
hæfni út ævina, sem aðilar vinnumarkaðarins í Evrópu 
samþykktu í mars 2002, er lögð áhersla á þörf fyrirtækja 
til að aðlaga sig sífellt hraðar til þess að viðhalda 
samkeppnishæfni sinni. Aukin hópvinna, minni 
stigskipting, aukin ábyrgð og meiri þörf á 
fjölverkavinnslu leiðir til þróunar námsstofnana. Í þessu 
samhengi er geta stofnana til að greina færni 
starfsmanna, að nýta hana og viðurkenna, og hvetja til 
þess að færni allra starfsmanna verði þróuð, grunnurinn 
að nýjum áætlunum um samkeppnishæfni. 

9) Maastricht-rannsóknin, sem var gerð 2004 á starfsmennt 
og starfsþjálfun, leiðir í ljós verulegan mun á tilskilinni 
menntun fyrir ný störf og þeirri menntun sem evrópskt 
vinnuafl býr yfir. Þessi rannsókn sýnir að meira en 
þriðjungur evrópsks vinnuafls (80 milljónir einstaklinga) 
hefur litla menntun þótt áætlað sé að fyrir árið 2010 
verði krafist háskólamenntunar í allt að 50% nýrra starfa, 
framhaldsskólamenntunar í tæplega 40% en aðeins um 
15% munu henta þeim sem hafa grunnmenntun. 

10) Í sameiginlegri skýrslu ráðsins og 
framkvæmdastjórnarinnar um vinnuáætlun um menntun 
og þjálfun 2010, sem samþykkt var 2004, er lögð áhersla 
á að nauðsynlegt sé að tryggja, innan ramma 
símenntunaráætlunar aðildarríkjanna, að allir 
ríkisborgarar öðlist þá færni sem þeir hafa þörf fyrir. Til 
að hvetja til og greiða fyrir umbótum er lagt til í 
skýrslunni að þróaðar verði sameiginlegar evrópskar 
viðmiðanir og meginreglur og að ramminn fyrir 
grundvallarfærni verði settur í forgang. 

11) Í Evrópusamningnum um æskulýðsmál, sem fylgir með 
niðurstöðum fundar leiðtogaráðsins í Brussel (22. til 23. 
mars 2005), er lögð áhersla á að nauðsynlegt sé að hvetja 
til þess að byggja upp sameiginlega grunnkunnáttu. 

12) Nauðsyn þess að sjá ungmennum fyrir nauðsynlegri 
grundvallarfærni og að bæta menntun þeirra er 
óaðskiljanlegur hluti af samþættum viðmiðunarreglum 
um hagvöxt og atvinnu 2005–2008 sem leiðtogaráðið 
samþykkti í júní 2005. Einkum kalla viðmiðunarreglur 
um atvinnumál á að mennta- og þjálfunarkerfi verði 
aðlöguð til að koma til móts við nýjar hæfniskröfur með 
nákvæmri greiningu á atvinnuþörfum og 
grundvallarfærni sem liður í umbótaáætlunum 
aðildarríkjanna. Enn fremur er í viðmiðunarreglunum um 
atvinnumál mælst til þess að samþætting kynja- og 
jafnréttissjónarmiða sé tryggð í öllum aðgerðum og að 
meðalatvinnuþátttaka í Evrópusambandinu í heild verði 
70% og að hlutfall kvenna verði að minnsta kosti 60%. 

13) Þessi tilmæli skulu stuðla að þróun gæðamenntunar og -
þjálfunar fyrir framtíðina, sem sniðin er að þörfum 
evrópsks samfélags, með því að styðja og koma til 
viðbótar við aðgerðir aðildarríkjanna til að tryggja að 
grunnmenntunar- og þjálfunarkerfi þeirra veiti öllum 
ungmennum tækifæri til að þjálfa grundvallarfærni sína 
að því marki að það búi þau undir fullorðinsárin og skapi 

undirstöðu til frekara náms og fyrir atvinnulífið og að 
fullorðnir einstaklingar geti þróað og viðhaldið 
grundvallarfærni sinni með samfelldri og alhliða 
símenntun. Í þessum tilmælum skal einnig kveðið á um 
sameiginlegan evrópskan viðmiðunarramma um 
grundvallarfærni fyrir stefnumótendur, þá sem veita 
menntun og þjálfun, aðila vinnumarkaðarins og 
námsmennina sjálfa til þess að greiða fyrir umbótum í 
hverju landi og upplýsingamiðlun milli aðildarríkjanna 
og framkvæmdastjórnarinnar á grundvelli vinnuáætlunar 
um menntun og þjálfun 2010, með það að markmiði að 
ná þeim viðmiðunarstigum í Evrópu sem fallist var á. 
Enn fremur skulu þessi tilmæli styðja önnur tengd 
stefnumál, s.s. varðandi atvinnumál og félagsmál og 
önnur stefnumál sem hafa áhrif á ungmenni. 

14) Þar eð aðildarríkin geta ekki ein fyllilega náð 
markmiðum þessara tilmæla, nánar til tekið að styðja við 
og koma til viðbótar aðgerðum aðildarríkjanna með því 
að koma á fót sameiginlegum viðmiðunum, sem hvetja 
til og greiða fyrir innlendum umbótum og frekari 
samvinnu milli aðildarríkjanna, og þeim verður því betur 
náð á vettvangi Bandalagsins, er Bandalaginu heimilt að 
samþykkja ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna 
eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans. Með þessum 
tilmælum er ekki gengið lengra en nauðsynlegt er til að 
ná þessum markmiðum í samræmi við meðalhófsregluna, 
eins og hún er sett fram í fyrrgreindri grein, svo fremi 
sem framkvæmdin verður í höndum aðildarríkjanna. 

LEGGJA TIL EFTIRFARANDI: 

að aðildarríkin felli ákvæði um grundvallarfærni fyrir alla inn í 
símenntunaráætlanir sínar, þ.m.t. áætlanir um að ná almennu 
læsi, og þau noti „grundvallarfærni sem tengist símenntun — 
evrópskur viðmiðunarrammi“ (hér á eftir nefndur 
„viðmiðunarramminn“) í viðaukanum hér við sem 
viðmiðunartæki, með það í huga að tryggja: 

1. að grunnmenntun og -þjálfun gefi ungmennum möguleika á 
að öðlast grundvallarfærni sem býr þau undir fullorðinsárin 
og er grunnur fyrir frekara nám og atvinnulífið, 

2. að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar fyrir þessi ungmenni 
sem, sökum þess að þau standa höllum fæti hvað varðar 
menntun af persónulegum, félagslegum, menningarlegum 
eða efnahagslegum ástæðum, þurfa sérstakan stuðning til 
að öðlast menntun við hæfi, 

3. að fullorðnir einstaklingar geti þróað og viðhaldið 
grundvallarfærni sinni alla ævi og að sérstök áhersla sé 
lögð á markhópa, sem njóta forgangs, í innlendu, 
svæðisbundnu og/eða staðbundnu samhengi, t.d. 
einstaklingar sem þurfa að endurnýja kunnáttu sína, 

4. að viðeigandi aðstaða sé fyrir hendi til að símenntun og 
þjálfun fullorðinna einstaklinga, þ.m.t. kennarar í 
bóklegum og verklegum greinum, aðferðir við fullgildingu 
og mat, ráðstafanir sem miða að því að tryggja jafnan 
aðgang bæði að símenntun og vinnumarkaðinum, og 
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stuðningur við námsmenn þar sem eru viðurkenndar 
mismunandi þarfir og færni fullorðinna einstaklinga, 

5. að samfelld fullorðinsfræðsla og -þjálfun fyrir einstaka 
borgara fáist í nánum tengslum við stefnu í atvinnumálum, 
félagsmálum, menningarmálum, nýsköpunarmálum og 
öðrum stefnumálum sem hafa áhrif á ungmenni og í 
samstarfi við aðila vinnumarkaðarins og aðra 
hagsmunaaðila, 

TAKA HÉR MEÐ MIÐ AF FYRIRÆTLUN 
FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR UM: 

1. að stuðla að átaki aðildarríkjanna til að þróa menntunar- og 
þjálfunarkerfi sín og framkvæma og dreifa þessum 
tilmælum, þ.m.t. með því að nota viðmiðunarrammann sem 
viðmið til að greiða fyrir jafningjamenntun, miðlun góðra 
starfsvenja og að fylgja eftir þróun og skýrslugjöf um 
framvindu með framvinduskýrslu annað hvert ár um 
vinnuáætlunina um menntun og þjálfun 2010, 

2. að nota viðmiðunarrammann sem viðmið við framkvæmd 
menntunar- og þjálfunaráætlana Bandalagsins og til að 
tryggja að þessar áætlanir stuðli að því að grundvallarfærni 
náist, 

3. að stuðla að aukinni notkun á viðmiðunarrammanum í 
tengslum við skyld stefnumál Bandalagsins, einkum að því 
er varðar að hrinda stefnu í atvinnumálum, æskulýðsmálum 
og menningar- og félagsmálum í framkvæmd, og að koma 
á frekari samböndum við aðila vinnumarkaðarins og aðrar 
stofnanir sem starfa á þessum sviðum, 

4. að endurskoða áhrif viðmiðunarrammans með tilliti til 
vinnuáætlunarinnar um menntun og þjálfun 2010 og gefa 
Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu, eigi síðar en 18. 
desember 2010, um fengna reynslu og áhrif til framtíðar. 

Gjört í Brussel 18. desember 2006. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES J.-E. ENESTAM 

forseti. forseti. 
 

 



5.2.2010  Nr. 6/151 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VIÐAUKI 

GRUNDVALLARFÆRNI SEM TENGIST SÍMENNTUN — EVRÓPSKUR VIÐMIÐUNARRAMMI 

Aðdragandi og markmið 

Svo lengi sem Evrópusambandið þarf að takast á við ný verkefni vegna hnattvæðingar er nauðsynlegt að hver borgari búi yfir 
fjölbreyttri grundvallarfærni til að eiga auðvelt með að aðlagast örum breytingum í afar samtengdum heimi. 

Tvíþætt hlutverk menntunar, félagslegt og efnahagslegt, gegnir mikilvægu hlutverki í að tryggja borgurum Evrópu þá 
grundvallarfærni sem þeir þurfa til að geta aðlagast auðveldlega þess háttar breytingum. 

Einkum skal mæta mismunandi þörfum námsmanna, með hliðsjón af mismunandi færni hvers og eins, með því að tryggja 
jafnrétti og aðgang fyrir þessa hópa sem, vegna þess að þeir standa höllum fæti hvað varðar menntun, af persónulegum, 
félagslegum, menningarlegum eða efnahagslegum ástæðum, þurfa sérstakan stuðning til að öðlast menntun við hæfi. Dæmi 
um þess háttar hópa er fólk með litla grunnkunnáttu, einkum illa læst fólk, þeir sem hætta í skóla áður en skólaskyldu lýkur, 
þeir sem hafa lengi verið atvinnulausir og þeir sem snúa aftur til vinnu eftir langt leyfi, eldra fólk, innflytjendur og fatlaðir 
einstaklingar. 

Í þessu samhegni eru helstu markmið viðmiðunarrammans: 

1) að greina og skilgreina grundvallarfærni sem er nauðsynleg fyrir persónulegan þroska, virkt borgarasamfélag, félagslega 
samheldni og ráðningarhæfi í þekkingarsamfélagi, 

2) að styðja við það starf aðildarríkjanna að tryggja að í lok grunnmenntunar og -þjálfunar hafi ungmenni þjálfað með sér 
grundvallarfærni sem búi þau undir fullorðinsárin og skapi grundvöll fyrir frekara nám og vinnu og að fullorðnir 
einstaklingar geti þróað og viðhaldið grundvallarfærni sinni alla ævi, 

3) að sjá stefnumótendum, þeim sem standa að fræðslu, atvinnurekendum og námsmönnum sjálfum fyrir viðmiðunartæki á 
evrópskum vettvangi til að greiða fyrir því að átak verði gert á landsvísu og á evrópskum vettvangi til að vinna að 
þessum sameiginlegu markmiðum, 

4) að setja ramma fyrir frekari aðgerð á vettvangi Bandalagsins bæði með vinnuáætlun um menntun og þjálfun 2010 og 
áætlunum Bandalagsins um menntun og þjálfun. 

Grundvallarfærni 

Færni er hér skilgreind sem sambland af þekkingu, kunnáttu og viðhorfum sem eiga við í þessu samhengi. Allir einstaklingar 
þurfa að búa yfir grundvallarfærni til að öðlast persónulegan þroska og njóta sín til fulls, vera virkir þjóðfélagsþegnar, 
félagslega aðlagaðir og til þess að fá atvinnu. 

Í viðmiðunarrammanum er grundvallarfærni sett fram í átta liðum: 

1) færni í samskiptum á móðurmálinu, 

2) færni í samskiptum á erlendum tungumálum, 

3) færni í stærðfræði og grunnfærni á sviði vísinda og tækni, 

4) stafræn færni, 

5) færni í að læra að læra, 

6) félagsleg og borgaraleg færni, 

7) færni í að sýna frumkvæði og framtakssemi, og 

8) menningarvitund og færni í að tjá sig menningarlega. 

Grundvallarfærni á þessum sviðum er talin vera jafnmikilvæg vegna þess að hver þessara þátta getur stuðlað að árangursríku 
lífi í þekkingarsamfélagi. Mörg þessara sviða skarast og tengjast: Grundvallaratriði á einu sviði mun styðja færni á öðru 
sviði. Undirstöðukunnátta í tungumálum, læsi, tölulæsi og færni í upplýsinga- og fjarskiptatækni (ICT) er nauðsynlegur 
grunnur fyrir nám, og að læra að læra nýtist vel í öllu námi. Nokkur þemu eru gegnumgangandi í viðmiðunarrammanum: 
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gagnrýnin hugsun, sköpun, frumkvæði, úrlausn vandamála, áhættumat, ákvarðanataka og uppbyggjandi tilfinningastjórnun 
gegna hlutverki á öllum átta sviðum grundvallarfærni. 

1. Færni í samskiptum á móðurmálinu (1) 

Skilgreining: 

Samskipti á móðurmálinu er geta til að tjá og túlka hugmyndir, hugsanir, tilfinningar, staðreyndir og skoðanir, hvort 
tveggja munnlega og skriflega (að hlusta, tala, lesa og skrifa), og að hafa tungumálasamskipti á réttan og skapandi hátt 
að öllu leyti í félagslegu og menningarlegu samhengi, í menntun og þjálfun, í starfi, heima og í frístundum. 

Nauðsynleg þekking, kunnátta og viðhorf til þessarar færni: 

Færni í samskiptum fæst með því að læra móðurmálið og tengist í sjálfu sér því hvernig vitsmunaleg geta einstaklings til 
að túlka heiminn og tengjast öðrum þróast. Til þess að hafa samskipti á móðurmálinu þarf einstaklingurinn að búa yfir 
orðaforða, hafa þekkingu á hagnýtri málfræði og virkni tungumálsins. Í því felst að þekkja til helstu gerða munnlegra 
samskipta, ýmiss konar bókmenntatexta og annars konar texta, helstu sérkenna mismunandi stílbrigða og blæbrigða 
(registers) tungumáls, breytileika tungumáls og samskipta í mismunandi samhengi. 

Einstaklingar ættu að búa yfir kunnáttu til að hafa bæði munnleg og skrifleg samskipti í margs konar aðstæðum og 
fylgjast með og aðlaga samskipti sín að því sem aðstæður krefjast. Í þessari færni felst einnig hæfileiki til að greina á 
milli og nota mismunandi gerðir texta til þess að leita að, safna og vinna úr upplýsingum, nota hjálpargögn og að setja 
fram og tjá rök sín, munnlega og skriflega, á sannfærandi hátt og í réttu samhengi. 

Í jákvæðu viðhorfi til samskipta á móðurmáli felst að geta tekið þátt í gagnrýnum og uppbyggjandi samræðum, að kunna 
að meta fagurfræðilega eiginleika og vera fús til að leita eftir þeim og hafa áhuga á gagnkvæmum samskiptum við aðra. Í 
þessu felst að vera meðvitaður um áhrif tungumáls á aðra og þörf á að skilja og nota tungumál á jákvæðan og félagslega 
ábyrgan hátt. 

2. Færni í samskiptum á erlendum tungumálum (2) 

Skilgreining: 

Samskipti á erlendum tungumálum krefjast að mestu sömu kunnáttu í samskiptum og á móðurmálinu: 

þau byggjast á getu til að skilja, tjá og túlka hugmyndir, hugsanir, tilfinningar, staðreyndir og skoðanir, bæði munnlega 
og skriflega (að hlusta, tala, lesa og skrifa) á viðeigandi sviðum í félagslegu og menningarlegu samhengi (í menntun og 
þjálfun, í starfi, heima og í frístundum) í samræmi við óskir manns og þarfir. Samskipti á erlendum tungumálum krefjast 
einnig kunnáttu t.d. á samningatækni og skilningi á annarri menningu. Hæfni einstaklings er mismunandi að því er 
varðar þættina fjóra (að hlusta, tala, lesa og skrifa) og í mismunandi tungumálum, einnig að því er varðar félagslegan og 
menningarlegan bakgrunn viðkomandi einstaklings, umhverfi, þarfir og/eða áhugasvið. 

Nauðsynleg þekking, kunnátta og viðhorf til þessarar færni: 

Færni í erlendu tungumáli krefst þekkingar á orðaforða og hagnýtri málfræði auk skilnings á helstu gerðum munnlegra 
orðaskipta og blæbrigða tungumálsins. Þekking á samfélagslegum venjum, menningarlegum þáttum og fjölbreytileika 
tungumála er þýðingarmikil. 

 
1) Í tengslum við fjölmenningarleg og fjöltyngd samfélög í Evrópu er ljóst að móðurmálið er ef til vill ekki í öllum tilvikum opinbert 

tungumál aðildarríkis og að getan til að tjá sig á opinberu tungumáli er forsenda þess að tryggt sé að einstaklingur geti tekið fullan þátt í 
samfélaginu. Í sumum aðildarríkjum kann móðurmálið að vera eitt af nokkrum opinberum tungumálum. Ráðstafanir sem gerðar eru til 
þess að fjalla um slík mál, og skilgreiningin notuð í samræmi við það, er í höndum einstakra aðildarríkja í samræmi við sérstakar þarfir 
þeirra og aðstæður. 

2) Mikilvægt er að taka mið af því að margir Evrópubúar tilheyra tvítyngdum eða fjöltyngdum fjölskyldum og samfélögum og að opinbert 
tungumál landsins sem þeir búa í er ef til vill ekki móðurmál þeirra. Fyrir þessa hópa kann þessi færni að eiga við opinbert tungumál 
fremur en erlent tungumál. Þörf þeirra, áhugi og félagslegar og/eða efnahagslegar ástæður til þess að þróa þessa færni, til að aðlagast 
betur, er ólík, t.d. hjá þeim sem læra erlent tungumál vegna ferðalaga eða vinnu. Ráðstafanir sem gerðar eru til þess að fjalla um slík mál, 
og skilgreiningin notuð í samræmi við það, er mál einstakra aðildarríkja í samræmi við sérstakar þarfir þeirra og aðstæður. 
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Nauðsynleg kunnátta til að eiga samskipti á erlendu tungumáli felst í því að geta skilið talað mál, að hefja, viðhalda 
og ljúka samtölum og lesa, skilja og leggja fram texta, allt eftir þörfum einstaklingsins. Einstaklingar skulu einnig 
geta notað hjálpargögn á tilhlýðilegan hátt og lært tungumál óformlega innan ramma símenntunar. 

Jákvætt viðhorf felst í að kunna að meta menningarlegan fjölbreytileika og að hafa áhuga á og vera forvitinn um 
tungumál og gagnkvæm samskipti við aðra menningarheima. 

3. Færni í stærðfræði og grunnfærni á sviði vísinda og tækni 

Skilgreining: 

A. Færni í stærðfræði er getan til að þróa og nota stærðfræðilega hugsun til þess að leysa ýmis vandamál sem koma 
upp í daglegu lífi. Með því að styðjast við staðgóða reikningskunnáttu er áhersla lögð á rökfærslu og hagnýta 
beitingu, svo og þekkingu. Í stærðfræðilegri færni felst, misjafnlega mikið, geta og vilji til að beita 
stærðfræðilegri hugsun (rök- og rýmishugsun) og framsetning (formúlur, líkön, flatarmyndir, línurit, töflur). 

B. Færni í vísindum vísar til getu og vilja til að nota þá þekkingu og aðferðafræði, sem beitt er til að útskýra 
náttúruna, í því skyni að greina spurningar og komast að niðurstöðu á vísindalegum grundvelli. Færni í tækni 
telst vera þegar þekkingu og aðferðafræði er beitt til að uppfylla óskir eða þarfir manns. Í færni í vísindum og 
tækni felst skilningur á breytingum sem maðurinn er valdur að og hver og einn ber ábyrgð sem borgari. 

Nauðsynleg þekking, kunnátta og viðhorf til þessarar færni: 

A. Nauðsynleg þekking á stærðfræði felur í sér staðgóða þekkingu á tölum, mælieiningum og flatarmyndum, 
grundvallaraðferðum og -framsetningu stærðfræðinnar, skilning á stærðfræðihugtökum og hugmyndum og 
skilning á hvaða spurningum stærðfræðin getur gefið svör við. 

Einstaklingur skal hafa kunnáttu til að nota grundvallarreglur og vinnsluferli í stærðfræði í hversdagslegu 
samhengi heima og í vinnu og til að fylgja stærðfræðilegum rökum og meta þau. Einstaklingur skal geta fært 
stærðfræðileg rök, skilið stærðfræðilegar sannanir, tjáð sig um stærðfræði og notað tilhlýðileg hjálpargögn. 

Jákvætt viðhorf til stærðfræði byggist á virðingu fyrir sannleika og vilja til að leita orsaka og meta gildi þeirra. 

B. Að því er varðar vísindi og tækni felst nauðsynleg þekking í grundvallarlögmálum náttúrunnar, 
grundvallarhugmyndum vísindanna, meginreglum og aðferðum, tækni og tækniframleiðslu og vinnsluferlum, 
ásamt skilningi á áhrifum sem vísindi og tækni hafa á náttúrulegt umhverfi. Færni á þessu sviði ætti að auðvelda 
einstaklingum að skilja betur framfarir, takmarkanir og hættuna sem felst í vísindalegum kenningum, notkun og 
tækni í samfélögum almennt (í tengslum við ákvarðanatöku, gildi, siðferðislegar spurningar, menningu o.s.frv.). 

Í kunnáttu felst sá hæfileiki að nota og meðhöndla tæknileg áhöld og vélar ásamt vísindalegum gögnum til að ná 
settu markmiði, til að taka ákvörðun eða komast að niðurstöðu á vísindalegum grundvelli, Einstaklingar skulu 
einnig geta borið kennsl á grundvallarþætti vísindarannsókna og sagt frá niðurstöðum þeirra og rökum sem 
liggja þeim til grundvallar. 

Í færni felst viðhorf um gagnrýnið mat og forvitni, áhugi á siðferðislegum málefnum og virðing fyrir öryggi og 
sjálfbæri, einkum að því er varðar framfarir á sviði vísinda og tækni í tengslum við málefni einstaklingsins, 
fjölskyldunnar, samfélagsins, svo og hnattræn málefni. 

4. Stafræn færni, 

Skilgreining: 

Í stafrænni færni felst örugg og gagnrýnin notkun á tækniþekkingu í upplýsingasamfélagi (IST) í vinnu, frístundum 
og fjarskiptum. Hún byggist á grunnkunnáttu í upplýsinga- og fjarskiptatækni: notkun tölva til að sækja, meta, 
geyma, búa til, setja fram og miðla upplýsingum, og til að eiga samskipti og taka þátt í netsamstarfi um Netið. 

Nauðsynleg þekking, kunnátta og viðhorf til þessarar færni: 
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Stafræn færni krefst staðgóðs skilnings og þekkingar á eðli, hlutverki og tækifærum sem felast í tækniþekkingu í 
upplýsingasamfélagi í daglegu lífi: Í einka- og félagslífi og einnig í vinnu. Í þessu felst helsti tölvubúnaður, s.s. 
ritvinnsla, töflureiknir, gagnagrunnar, geymsla og stjórnun upplýsinga, og skilningur á tækifærum og hugsanlegum 
áhættum sem tengjast Netinu og samskiptum með rafrænum miðlum (tölvupósti, nettækjum) í vinnu, tómstundum, 
miðlun upplýsinga og netsamstarfi, námi og rannsóknum. Einstaklingar þurfa einnig að skilja hvernig tækniþekking 
í upplýsingasamfélagi getur stutt við sköpun og nýjungar og vera meðvitaðir um málefni sem tengjast réttmæti og 
áreiðanleika tiltækra upplýsinga og lagalegra og siðferðislegra reglna sem felast í gagnvirkri notkun á 
tækniþekkingu í upplýsingasamfélagi. 

Í nauðsynlegri kunnáttu felst getan til að leita, safna og vinna úr upplýsingum og nota þær á gagnrýninn og 
kerfisbundinn hátt, að meta mikilvægi þeirra og greina á milli raunveruleika og sýndarveruleika og vera jafnframt 
meðvitaður um tengslin þar á milli. Einstaklingar skulu búa yfir kunnáttu til að nota tæki til að búa til, setja fram og 
skilja flóknar upplýsingar og geta nálgast, leitað að og notað þjónustu á Netinu. Einstaklingar ættu einnig að vera 
færir um að nota tækniþekkingu í upplýsingasamfélaginu til að styðja við gagnrýna hugsun, sköpun og nýjungar. 

Notkun tækniþekkingar í upplýsingasamfélagi krefst þess að viðhorf til tiltækra upplýsinga sé gagnrýnið og íhugult 
og notkun á gagnvirkum miðlum sé ábyrg. Áhugi á að taka þátt í félögum og netkerfum í menningarlegum, 
félagslegum og/eða faglegum tilgangi styður einnig þessa færni. 

5. Að læra að læra 

Skilgreining: 

„Að læra að læra“ er að geta stundað nám og haldið áfram að læra, að skipuleggja nám sitt, þ.m.t. með skilvirkri 
stjórnun á tíma og upplýsingum, hver fyrir sig eða í hóp. Í þessari færni felst að vera meðvitaður um eigið námsferli 
og þarfir, að þekkja tækifæri sem eru í boði og að geta yfirstigið hindranir til þess að námið beri árangur. Þessi færni 
felst í því í að öðlast, vinna úr og tileinka sér nýja þekkingu og kunnáttu auk þess að leita eftir og nýta sér leiðsögn. 
Að læra að læra þýðir að námsmenn byggja á því sem þeir hafa lært áður og lífsreynslu sinni þegar þeir nota og 
beita þekkingu og kunnáttu við breytilegar aðstæður: heima, í vinnu, við menntun og þjálfun. Áhugi og sjálfstraust 
skipta sköpum um færni einstaklings. 

Nauðsynleg þekking, kunnátta og viðhorf til þessarar færni: 

Þegar nám beinist að tilteknu starfi eða starfsferli skal einstaklingur hafa vitneskju um hvaða færni, þekkingar, 
kunnáttu, menntunar og hæfis er krafist. Í öllum tilvikum er þess krafist af einstaklingi sem lærir að læra að hann viti 
hverjar námsáætlanir hans eru og hafa skilning á þeim áætlunum sem hann velur, þekkja styrkleika og veikleika 
kunnáttu sinnar, menntunar og hæfis og vera fær um að leita að þeim tækifærum til menntunar og þjálfunar og þeirri 
leiðsögn og/eða stuðningi sem hægt er að fá. 

Færni í að læra að læra krefst fyrst og fremst undirstöðukunnáttu, s.s. að vera læs, kunna að reikna og þekkingar á 
upplýsinga- og fjarskiptatækni sem er nauðsynleg fyrir frekara nám. Þegar einstaklingur hefur þessa kunnáttu til að 
byggja á getur hann nálgast, öðlast, unnið úr og tileinkað sér nýja þekkingu og kunnáttu. Þetta krefst skilvirkrar 
stjórnunar á námi, starfsferli og starfsvenjum, m.a. að geta haldið ótrauður áfram að læra, geta einbeitt sér lengi í 
einu og hugleitt á gagnrýnin hátt tilgang og markmið námsins. Einstaklingar skulu geta varið tíma í sjálfsnám og 
beita til þess sjálfsaga, en einnig að vinna í samstarfi við aðra sem hluti af námsferlinu, nýta sér þann ávinning sem 
misleitur hópur veitir honum og deila því sem þeir hafa lært. Einstaklingar skulu geta skipulagt nám sitt, metið 
vinnu sína og leitað ráða, upplýsinga og stuðnings eftir þörfum. Í jákvæðu viðhorfi felst áhugi og sjálfstraust til að 
hefja nám og stunda með góðum árangri alla ævi. Lausnarmiðuð afstaða eflir námsferlið sjálft og einnig getu 
einstaklingsins til að yfirstíga hindranir og taka breytingum. Löngunin til að nota fyrra nám og lífsreynslu og 
forvitni til að leita að námstækifærum og nota nám við breytilegar aðstæður í lífinu eru nauðsynlegir þættir að því er 
varðar jákvætt viðhorf. 

6. Félagsleg og borgaraleg færni 

Skilgreining: 

Í þessu felst persónuleg færni, færni í samskiptum við aðra og fólk úr öðrum menningarheimum og tekur til allrar 
hegðunar sem býr einstaklinga undir að taka þátt í skilvirku og uppbyggjandi félags- og atvinnulífi, einkum í æ 
fjölbreyttari samfélögum, og til að leysa ágreining þegar þörf krefur. Borgaraleg færni býr einstaklinga undir að taka 
fullan þátt í samfélaginu miðað við þekkingu þeirra á félagslegum og stjórnmálalegum hugmyndum og skipulagi og 
að þeir skuldbindi sig til að taka virkan og lýðræðislegan þátt í samfélaginu. 
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Nauðsynleg þekking, kunnátta og viðhorf til þessarar færni: 

A. Félagsleg færni tengist persónulegri og félagslegri vellíðan og krefst skilnings á því hvernig einstaklingar geta 
haldið sem allra bestri heilsu, líkamlegri og andlegri, þ.m.t. úrræði fyrir þá sjálfa og fjölskyldu þeirra og nánasta 
félagslega umhverfi ásamt þekkingu á því hvernig heilbrigðir lífshættir geta stuðlað að þessu. Fyrir árangursrík 
samskipti einstaklinga og félagslega þátttöku þeirra er nauðsynlegt að skilja siðareglur og venjur sem almennt 
viðgangast í mismunandi þjóðfélögum og umhverfi (t.d. í vinnu). Það er jafnmikilvægt að gera sér grein fyrir 
grunnhugtökum sem varða einstaklinga, hópa, atvinnusamtök, jafnrétti kynjanna, bann við mismunun, þjóðfélag og 
menningu. Nauðsynlegt er að skilja fjölmenningarlega og félagshagfræðilega þætti evrópskra þjóðfélaga og hvernig 
menningarleg sjálfsmynd þjóðar og evrópsk sjálfsmynd verka saman. 

Grunnkunnátta í tengslum við þessa færni felst í því að geta átt uppbyggileg samskipti í margs konar umhverfi, að 
sýna umburðarlyndi, tjá og skilja mismunandi sjónarmið, geta staðið í samningaviðræðum, vakið traust og fundið til 
samkenndar. Einstaklingar skulu geta ráðið við streitu og vonbrigði og látið slíkt í ljós á uppbyggilegan hátt og skulu 
einnig greina á milli einkalífs og atvinnu.  

Færnin byggist á viðhorfi til samvinnu, að sýna ákveðni og heilindi. Einstaklingar skulu hafa áhuga á 
félagshagfræðilegri þróun og samskiptum við aðra menningarhópa, skulu virða fjölbreytileika, bera virðingu fyrir 
öðrum, vera reiðubúnir að vinna bug á fordómum og sættast á málamiðlanir. 

B. Borgaraleg færni byggist á þekkingu á hugtökunum lýðræði, réttlæti, jafnrétti, borgaralegar skyldur og borgaraleg 
réttindi, þ.m.t. hvernig þau eru sett fram í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarrétttindi og í alþjóðlegum 
yfirlýsingum og hvernig þau eru notuð í mismunandi stofnunum á staðar-, svæðis- og landsvísu og á evrópskum og 
alþjóðlegum vettvangi. Hún felur í sér þekkingu á atburðum samtímans ásamt helstu viðburðum og þróun í sögu 
þjóða, Evrópu og heimsins. Auk þess skal þróa vitund um markmið, gildi og stefnu félagslegra og stjórnmálalegra 
hreyfinga. Einnig er nauðsynlegt að hafa þekkingu á samrunanum í Evrópu og skipulagi Evrópusambandsins, helstu 
markmiðum og gildum ásamt vitund um fjölbreytni og menningarlega sjálfsmynd í Evrópu. 

Kunnátta í tengslum við borgaralega færni tengist hæfni til að starfa í reynd með öðrum á almennum vettvangi, að 
sýna samstöðu og áhuga á að leysa vandamál sem hafa áhrif í viðkomandi samfélagi og víðar. Í þessu felst 
gagnrýnin og skapandi íhugun og skipuleg þátttaka í starfsemi samfélagsins eða nálægu samfélagi ásamt 
ákvarðanatöku á öllum sviðum, jafnt á staðbundnum vettvangi sem innlendum og Evrópuvettvangi, einkum með 
atkvæðagreiðslu. 

Full virðing fyrir mannréttindum, þ.m.t. jafnrétti á grundvelli lýðræðis, viðurkenning og skilningur á ólíku gildismati 
mismunandi trúar- eða þjóðernishópa er forsenda jákvæðrar afstöðu. Í þessu felst að sýna að maður tilheyrir þeim 
stað þar sem maður býr, landi, Evrópusambandinu, Evrópu almennt og heiminum og er fús til að taka þátt í 
lýðræðislegri ákvarðanatöku á öllum sviðum. Í því felst einnig að sýna ábyrgðarkennd auk þess að sýna skilning á 
og virðingu fyrir sameiginlegum gildum, sem eru nauðsynleg til að tryggja samheldni í samfélaginu, t.d. virðingu 
fyrir meginreglum um lýðræði. Skipuleg þátttaka felst einnig í borgaralegri starfsemi, stuðningi við félagslega 
fjölbreytni, samheldni og sjálfbæra þróun, ásamt því að vera reiðubúinn að virða gildi og einkalíf annarra. 

7. Frumkvæði og framtakssemi 

Skilgreining: 

Með frumkvæði og framtakssemi er átt við getu einstaklings til að koma hugmyndum í verk. Í þessu felst sköpun, 
nýjungar og áhætta svo og geta til að gera áætlun og stjórna verkefnum til þess að ná markmiðum. Þessi færni kemur sér 
vel fyrir einstaklinga, ekki aðeins í daglegu lífi heima og í þjóðfélaginu heldur einnig á vinnustað því þeir eru meðvitaðir 
um það hlutverk sem starf þeirra gegnir í víðara samhengi og geta nýtt sér tækifæri í boði auk þess að vera undirstaðan 
fyrir sérhæfðari kunnáttu og þekkingu sem þeir, sem koma á laggirnar eða stuðla að félagslegri eða viðskiptalegri 
starfsemi, þurfa að hafa. Þetta skal einnig taka til siðferðislegra gilda og stuðla að góðum stjórnunarháttum. 

Nauðsynleg þekking, kunnátta og viðhorf til þessarar færni: 

Nauðsynleg þekking felur m.a. í sér getu til að þekkja tækifæri sem eru í boði fyrir persónulega starfsemi, 
atvinnustarfsemi og/eða viðskiptastarfsemi, þ.m.t. málefni í víðara samhengi sem fólk lifir og starfar samkvæmt, t.d. 
almennur skilningur á efnahagskerfinu, og tækifæri og viðfangsefni sem atvinnurekandi eða stofnun standa frammi fyrir. 
Einstaklingar þurfa einnig gera sér grein fyrir siðferðislegri stöðu fyrirtækja og hvernig þeir geta beitt sér til góðs, t.d. 
með sanngjörnum viðskiptaháttum eða félagslegu framtaki. 



Nr. 69/156  5.2.2010 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Þessi kunnátta tengist markvissri verkefnastjórnun (sem felst t.d. í því að vera fær um að gera áætlanir, skipuleggja, 
stjórna, leiða og fela mönnum ábyrgð, greina, tilkynna, gefa skýrslu, meta og skrá), skilvirkum málflutningi og 
samningaviðræðum og að geta unnið jafnt sem einstaklingar og saman í hópum. Nauðsynlegt er að geta dæmt og 
þekkt styrkleika sína og veikleika og að geta metið og tekið áhættu ef og þegar við á. 

Viðhorf frumkvöðulsins einkennist af frumkvæði, virkni, sjálfstæði og nýjungum í einka- og félagslífi jafnt sem 
starfi. Í því felst einnig áhugi á og ásetningur um að ná markmiðum, hvort sem það eru persónuleg markmið eða 
sameiginleg, þ.m.t. í vinnu. 

8. Menningarvitund og færni í að tjá sig menningarlega 

Skilgreining: 

Viðurkenning á því hve mikilvægt er að tjá hugmyndir, reynslu og tilfinningar á skapandi hátt með ýmsum miðlum, 
þ.m.t. tónlist, sviðslist, bókmenntir og sjónlist. 

Nauðsynleg þekking, kunnátta og viðhorf til þessarar færni: 

Menningarleg þekking felur m.a. í sér vitund um staðbundna, innlenda og evrópska menningararfleifð og stöðu 
hennar í heiminum. Hún tekur til grunnþekkingar á helstu menningarverkum, þ.m.t. vinsæl samtímamenning. 
Nauðsynlegt er að skilja fjölbreytni í menningu og tungumálum í Evrópu og á öðrum svæðum heimsins, að 
nauðsynlegt er að varðveita hana og mikilvægi fagurfræðilegra þátta í daglegu lífi. 

Kunnátta tengist hvort tveggja viðurkenningu og tjáningu: að kunna að meta og njóta listaverka og listsýninga auk 
þess að tjá sig gegnum ýmiss konar miðla og nota til þess meðfædda hæfileika sína. Kunnátta felur einnig í sér að 
geta borið eigin skapandi hugmyndir og tjáningarform saman við annarra og að þekkja og gera sér grein fyrir 
félagslegum og efnahagslegum tækifærum í tengslum við menningarstarf. Menningarlegt tjáningarform er 
nauðsynlegt til að þróa skapandi hæfileika sem hægt er nýta í margs konar samhengi í atvinnulífinu. 

Góður skilningur á eigin menningu og sjálfsmynd getur verið forsenda jákvæðrar afstöðu og virðingar fyrir 
fjölbreytni í menningarlegri tjáningu. Jákvætt viðhorf tekur einnig til sköpunar og að vilja rækta fagurfræðilega 
hæfileika með listrænni tjáningu og þátttöku í menningarlífinu. 

 
 

 


