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Comp-Up
MOTIVER A VUXNA AT T 
FÖRBÄT TR A GRUNDL ÄGGANDE 
KOMPETENSER

Comp-Up
MOTIVATE ADULTS TO IMPROVE 
BA SIC COMPE TENCE S

Projektets längd: 01/11/2019 – 31/12/2021 
Finansiellt stöd: Europeiska Kommissionen, 
Erasmus+ programmet 

Co funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

V i kommer at t 
utveckla…
1 1 COMP-UP Verktygslåda - en samling 

av redan utvecklade europeiska 
och nationella projekt, verktyg och 
metoder inom området motivation 
och färdighetsbedömning

2 2 COMP-UP Undervisningsplan – 
kommer att tillgodose kompetens 
till vuxenutbildare för att 
utveckla effektiva strategier 
för att nå ut till, vägleda och 
motivera lågkvalificerade 
vuxenelever samt för att använda 

bedömningsverktyg för läs- och skrivkunnighet, matematisk 
kunskap och digitala färdigheter

3 3 COMP-UP hemsida - innehållande allt utvecklat material och 
sammanställd information 

4 4 COMP-UP Verktygskit för Motivation – en praktisk resurs för 
vuxenutbildare för att implementera motivation-workshops för 
lågkvalificerade vuxenelever där en steg-för-steg beskrivning av hur 
man utför aktiviteterna är inkluderad

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för 
innehållet, vilket endast återspeglar författarnas ståndpunkter, och kommissionen kan inte hållas 
ansvarig för användning som kan komma att göras av informationen i den.

Vad kommer vi att åstadkomma?
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Enligt en undersökning av PIAAC kämpar ett 
stort antal europeiska vuxna medborgare 
med sina grundläggande färdigheter i 
läsning, skrivning och matematik.  Utöver 
detta är bristen på digitala färdigheter 
bland dessa vuxna även ett problem som är 
värt att ta med i beräkningen då det ofta är 
ett hinder i deras vardagsliv. 

COMP-UP- konsortiet, som har tidigare 
erfarenheter av arbete med missgynnade 
och lågkvalificerade vuxna, menar 
att en uppdatering av kompetens hos 
vuxenutbildare (AEP) som stöder vuxna 
elever är en möjlig lösning för att förbättra 
läskunnighet, matematiska kunskaper och 
digitala färdigheter hos denna målgrupp. 

1 1 Att sammanställa och analysera Europeiska samt 
nationella projekt samt vertyg inom detta område.

2 2 Att identifiera kompetensbristerna hos 
yrkesverksamma inom vuxenutbildning. 

3 3 Att tillgodose vuxenutbildare med kompetens för 
att motivera lågkvalificerade vuxna att förbättra 
sina färdigheter. 

4 4 Att uppdatera vuxenutbildares digitala 
kompetenser genom olika inlärningsmetoder samt 
genom webinarium (online-seminarium). 

5 5  Att implepentera workshops för motivation. 

6 6 Att skapa ett nätverk på lokal och europeisk nivå för 
vuxenutbildare med samma metoder. 

7 7 Att validera COMP-UP-konceptet samt 
utbildningen. 

 Lågutbildade, 
lågkvalificerade, arbetslösa 
unga vuxna

 Vuxenutbildare/ 
organisationer för 
vuxenutbildning

Om 
projektet

motivationsstöd         empowerment         grundläggande kompetenser      personlig utveckling

Vad strävar vi efter? 

Vem riktar vi oss till? 


