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Introduktion  

 

Syftet med denna handbok är att fungera som en punkt för utbildning av utbildare som ska 

bidra till utvecklingen av entreprenörkunskaper för flyktingar och invandrare. Det kollektiva 

arbetet återspeglar de nödvändigheter som måste beaktas för det effektiva arbetet med 

frågan.  
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Kapitel 1: Principer för utbildning av utbildare för utveckling av entreprenörskompetens 
för flyktingar och invandrare 

 
 

Under globaliseringens era förändras det moderna livets krav i snabb takt eftersom 

sammanhanget där vi lever och arbetar inte är statiskt utan ständigt förändras. Numera 

omformar befolkningsrörelserna moderna samhällen. Mångfald och avvikelse, i kultur, 

värderingar, attityder, erfarenheter och förväntningar, är mycket mer uttalat. 

Komplexiteten som kännetecknar moderna samhällen såväl som heterogeniteten kräver nya 

färdigheter och förmågor. 

 

Samtidigt har länder i Europeiska unionen uppmanats att visa sitt humanitära ansikte och 

välkomna, ta emot och integrera flöden av invandrare och flyktingar. Den ekonomiska, 

sociala och humanitära krisen, som drabbat sydeuropeiska länder, minskat nationella 

resurserna för utsatta sociala grupper. Som en konsekvens har integrationen av invandrare 

och flyktingar blivit svårare att uppnå, medan rasistiska fenomen har förstärkts. 

Integration, anpassning, ekonomisk och social integration av invandrare och flyktingar 

kräver specialiserad kunskap. Dom bör utveckla en rad sociala färdigheter, till exempel att 

lära sig nya språk och kommunikationskoder, kulturell moral och värderingar, men också 

färdigheter, regler, attityder och beteende som är avgörande för daglig medling. För att 

uppfylla nya krav bör de ha ny förståelse av verkligheten. 

Goldstein och Gessner (1988) anser att yrkesutbildning inte bara syftar till att lära sig 

färdigheter och begrepp utan också attityder och hantera en mer djupgående förståelse av 

saker och ting. Tight (2002) anser att utbildning beror på elevens arbetsförhållanden och hur 

han fungerar i arbetsmiljön. Som ett resultat av utbildning för invandrare och flyktingar bör 

det inte involvera mekanistiskt lärande av ett objekt utan att även utrusta dem för att kunna 

ta initiativ, nya komplexa roller, förstå processerna som sker både i deras arbetssituation 

och i den bredare ekonomiska och sociala miljön. 

Det är därför viktigt att invandrare och flyktingarnas utbildningsprogram strävar efter att 

förstå värdlandets kultur och att utveckla viktiga färdigheter som kommunikation, 
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förhandlingar, problemlösningsfärdigheter, programmeringsfärdigheter, inriktning, 

resurssökning och exploatering, kreativitet och att ta initiativ. 

 

Invandrare och flyktingars utbildning 

Utbildning riktad till invandrare och flyktingar bör inspireras av värderingarna för 

vuxenutbildning och anta de inlärningsmetoder och tekniker som bäst passar dom. Enligt 

Alan Rogers (2002), kan skillnader i vuxenutbildning hittas i inlärningsstaregin. Den 

inlärningsmetod som antar utbildningsprogrammet spelar den viktigaste rollen. 

Utbildning enligt Rogers (2002) bör behandla praktikanter som mogna erfarna personer, 

ansvariga, kapabla att hantera sig själva och ha mognad och förmåga att göra sina egna val 

och rätten till självbestämmande. 

  Som individer som inte börjar från grunden men är vid vändpunkten för sin personliga 

utveckling, expansion och utnyttjande av sina egna potentialer. Med alla deras tidigare 

erfarenheter har de samlat färdigheter som de kan använda i sin strävan. De är medvetna 

om deras svagheter och svårigheter, liksom känslan av den nuvarande situationen och deras 

perspektiv som leder dem till mer korrekta bedömningar och beslut för sig själva och andra. 

Som vuxna är de ansvariga för sig själva, sina handlingar, deras reaktioner och deras 

utveckling. De har en viss grad av självständighet, ansvar i beslutsfattande och avsiktligt 

beteende och ska därför behandlas så. Personer som är ansvariga för att planera eller 

implementera utbildningsprogram för dessa målgrupper bör tillgodose deras behov och 

åsikter om utbildningsplanering. Steven Brookfield (1986) hävdar att vuxenutbildning kan 

hjälpa dig att ändra ditt självbestämmande något. Invandrare och flyktingar kommer till 

utbildningsplatser och tar med sig ett hav med upplevelser som skiljer sig helt från vuxna 

lokalbor, vilket är en värdefull resurs för inlärning. Det är därför viktigt att betona på 

empirisk utbildning som utnyttjar befintliga erfarenheter (Knowles, 1998). 

Det är viktigt att utbilda invandrare och flyktingar i frågor om entreprenörskap och 

integration på arbetsmarknaden. 

 Som huvudkriterium för utbildningsprocessens kvalitet och effektivitet bör utbildaren ha en 

fördjupad förståelse av elevernas behov och utmärkande drag. De bör förstå och acceptera 

deras kulturella mångfald, olika attityder, värderingar och kommunikationsvägar. 
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Syftet med utbildning bör vara att ta fram och framhäva styrkorna hos varje invandrare 

och flykting och inte bara fokusera på brister och svagheter. 

  För att också lyfta fram kunskapen och förmågan och att hjälpa till att anpassa dem till  nya 

förhållanden, kulturen och värdlandets krav. 

 Målet är enligt Carl Rogers, att stärka individen som person genom att aktivera alla  

psykofysiska krafter och förmågor för att ge sina handlingar mening. 

 

Frågor som ska tas upp för utbildningsprogram riktade till flyktingar och invandrare 

När vi utformar ett utbildningsprogram måste vi ta hänsyn till elevernas typ och utmärkande 

drag, deras inlärningsbehov, tidigare utbildningsupplevelser, deras attityd till utbildning och 

hur de används för att lära sig genom formell och ej formell utbildning. Dessa är livsviktiga 

faktorer för att bestämma de undervisningsmetoder som ska användas för att möta 

invandrare och flyktingars specifika behov. 

Dom valda utbildningsmetoderna bör främja: a) inter-elevens interaktion, b) utbyte av 

erfarenheter, c) motivation och kunskap, d) deltagande. Utbildningsprogrammet kommer 

att utvecklas utifrån dessa egenskaper och behov. 

 Den kunskap de får måste vara relaterad till de omständigheter invandrarflyktingar 

möter i vardagen. Utbildningsverksamheten bör fokusera på deras verkliga problem och 

deras svårigheter så att de kan agera effektivt och klara sig framgångsrikt snarare än att 

förvärva allmän abstrakt akademisk kunskap. Utbildning, enligt Rogers, uppnås när det är 

direkt relaterat till de personliga behoven och målen för eleverna och som bidrar till deras 

utveckling. 

Det är nödvändigt att erbjuda invandrare och flyktingar utmärkta inlärningsförhållanden 

inom lämplig inlärningsmiljö ledd av ömsesidig respekt, förtroende, intimitet, praktiskt 

intresse, empati för medlemmar, förståelse för särdrag och acceptans av deras mångfald. 

 I en sådan miljö - som inte är hotande för sig själva och för sin kultur - kan de lita på sina 

inre krafter och utveckla sina förmågor och potential. 

Rogers betonar att vid utformningen av utbildningsmiljön som förflyttar vikten från 

traditionell undervisning till aktivt lärande som styrs av självhandlingar och deltagarnas 

initiativhandling. Inlärning är mer effektivt på sikt när man aktivt engagerar eleverna med 
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deras känslor, motsägelser, tvivel, fördomar och kognitiva konstruktioner, såväl som deras 

kreativitet och självkänsla. Elever bör ersätta kritik och utvärdering med självkritik och 

självutvärdering. Utbildare bör också vara öppna för utbildningsbakgrunder för invandrare 

och flyktingar, särskilt när de direkt är relaterade till problem de står inför. 

Alla forskare är överens om effektiviteten i empirisk utbildning, särskilt när den 

reflekterar över primära och/eller sekundära upplevelser. 

  Det sätt som varje elev tolkar sina erfarenheter är direkt relaterat till tidigare utbildning 

och de sociala roller som antogs och antas. Individer påverkas starkt av det sociala 

sammanhanget där de växte upp. Utbildning och kulturpåverkan kan vara en hämmande 

faktor i inlärningsprocessen. Enligt Jack Mezirow (1977, 1991), tolkar vi verkligheten baserat 

på det perceptuella systemet som vi omedvetet har internaliserat från det kulturella 

sammanhanget där vi blivit utsatta genom socialiseringsprocessen. Så vårt perceptuella 

system är begränsat. Kanske måste vi kritiskt granska våra övertygelser, de roller vi tar, våra 

attityder och våra relationer med andra. Mézirow definierar kritiskt tänkande som ett 

verktyg för att utvärdera uppfattning och värden baserat på hur vi förstår verkligheten. 

Således etablerade detta "verktyg" hur vi tänker, hanterar problem och söker dom djupaste 

orsakerna och konsekvenserna av våra handlingar (Mezirow, 1990, p. 5). 

 

Socialpolitiskt sammanhang  

För att undersöka inlärningsprocessen måste vi ta hänsyn till den socialekonomiska och 

kulturella miljön. "Jarvis anser inte att utbildningsprocessen är neutral. Utbildare - 

operatörer, enskilda utbildare - förmedlar vanligtvis till praktikanterna - medvetet eller 

omedvetet - en del av det dominerande ideologiska och utvärderingssystemet de har 

internaliserat ” (Kokkos, 87:2005). I den meningen är utbildare medvetet involverade i det 

dominerande ideologiska och utvärderingssystemet som de har införlivat och spridit till 

elever. 

Utbildare överför processen för sin egen socialisering till sina elever, eftersom principer, 

värderingar, uppfattningar har internaliserats. Den viktigaste svårigheten för utbildaren är 

att distansera och skilja sina egna stereotyper, tro, antaganden för att undvika att påverka 
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eleverna. Det kräver en hög grad av mognad, ansvar och personlig utveckling från 

utbildarens sida.  

De bör samordna utbildningsprocessen och skapa ramar för att förbättra inlärning. De 

bör inte införa sina personliga tro utan att istället diskutera den. Människor är inte passiva 

mottagare under utbildningen; de är aktiva ämnen och i ständig interaktion med miljön. 

Inlärningsprocessen är ett enskilt fall, men det är inte begränsat till den psykologiska 

dimensionen av personlighetsutveckling; det påverkas också djupt av sociala och kulturella 

faktorer. Det är direkt sammankopplat till och påverkas av världen (Jarvis, 1987, 11). På 

samma sätt tolkar och bearbetar eleverna informationen de får i enlighet med den sociala 

och kulturella sammanhanget för deras socialisering. Utbildare måste vara medvetna om de 

pågående processerna och göra det möjligt för eleverna att vara kritiskt reflekterande, 

utveckla sitt självförtroende och anpassa sig till den nya verkligheten (Kokkos, 2005, p. 86) 

Jarvis betraktar utbildning som en humanitär handling, som en offentlig tjänst. I den 

meningen bör utbildare ta hand om invandrare och flyktingars välbefinnande och deras 

utveckling. De bör inte införa sina egna åsikter. De bör också vara stödjande under 

självreflektionen i sin kursutvärdering. 

Enligt samma författare borde en bra utbildare: a) respektera elevens personlighet, b) 

känna empati med eleven, c) bry sig om dom och erkänna deras ansträngningar d) vara 

bekant med ämnet. Deras prestige kommer från erkännandet av eleverna och inte på grund 

av deras roll som utbildare. Dom borde ge möjlighet till inlärning, utan att vara auktoritära, 

och genom att uppmuntra deltagandet, "och kunna förstärka föreläsningens kraft. Det är 

inte auktoritärt, utan auktoritet. "(Kokkos, 2005, p.195). Invandrare och flyktingar bör delta 

aktivt under hela utbildningsprocessen, under design och formandet av utbildningsmålen 

och utvärderingen. De metoder och verktyg som används bör vara anpassade till elevens 

behov. Processen bör fokusera på skapandet av en positiv inlärningsmiljö enligt socratic 

metoden, som främjar aktivt deltagande och kritiskt sätt att tänka. 

 

 

Särskilda egenskaper för flyktingar och invandrare 
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Läroplanen och dess mål bör motsvara invandrare och flyktingars förväntningar. Ändå kan 

vissa hinder noteras under utbildningsprocessen som utbildare bör vara medvetna om. 

Externa - sociala hinder inkluderar kommunikationsproblem, såsom värdlandets språk, 

olika kommunikationskoder, kultur, olika beteendebegrepp, vardagslägen och 

medlingsvanor. Även värderingar, tro, sätt att tänka, religiös tro och olika tolkningar av 

världen. Andra hinder kan vara invandrare och flyktingars utbildningsbakgrund och deras 

inlärningsstilar.  

När det gäller interna hinder, inkluderat de traumatiska upplevelser som upplevts. 

Dessutom finns det psykologisk skada och förlust på grund av separationen med sina nära 

och kära, deras släktingar, deras hemland, sina vanor och i allmänhet den tidigare livsstilen. 

Det finns smärta, nostalgi för dem som har tvingats lämna allt bakom sig. Dom har utsatts 

för hot, våld, fysisk och psykologisk skada. De är vanligtvis offer för exploatering, 

människohandel, värdeminskning och rasistiska attacker. Deras ångest kommer från deras 

behov att överleva och anpassa sig till nya förhållanden. De har låg självkänsla och 

självförtroende när de blir fast i reaktivt och aggressivt beteende. 

 

Inlärningsprocessen 

 

Läroplanens effektivitet beror på att uppfylla specifika krav som t.ex: 

A) Skapa och säkra en säker utbildningsmiljö. Att bilda ett klimat av förtroende, 

säkerhet av intimitet, acceptans, respekt för mångfald, värde och jämlikhet för 

människor utan spår av kritik och värdeminskning. En miljö som betonar människors 

styrkor, förmågor och egenskaper, inte misstag och svagheter. 

B) Utbildningsmål bör vara fördefinierade och vara realistiska, kopplade till och 

motsvara invandrare och flyktingarnas behov samt deltagarnas roller under 

processen. Dessa mål bör klargöras och accepteras av utbildningsgruppen och 

överensstämma med deras förväntningar. 

C) Innehållet bör anpassas till invandrars och flyktingars behov och fokusera på att 

övervinna svårigheterna när de utövar sin roll som entreprenörer. 
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D) Inlärningsprocessen bör anpassas med hänsyn till de specifika behoven hos varje 

invandrare och flykting och deras inlärningsstilar. Kön, ursprungsort, 

utbildningsbakgrund, kulturell och social påverkan och olika inlärningsstilar har 

nämnts som orsaker till ojämlikhet. När det gäller invandrare och flyktingar 

kännetecknas deras identitet främst av deras status. Utbildare som uppmanas att 

arbeta med dessa folkslag bör vara medvetna om att det finns risk för att förlora sin 

personliga identitet. 

E) Dessutom bör utbildarna uppmuntra och förbättra sitt deltagande i 

utbildningsprocessen. De bör fokusera på uttryck för personliga behov och 

förväntningar, identifiera utbildningsmålen, utbildningens innehåll och de metoder 

som ska följas. Effektiviteten i inlärningsprocessen ökar kraftigt i den utsträckning att 

aktiva inlärningstekniker och erfarenhetsmetoder väljs och tillämpas, till exempel 

skapandet av arbetsgrupper, studentpresentationer, fallstudier, rollspel, 

simuleringar m.m. Genom aktiva och deltagande metoder delar eleverna, 

kommunicerar, utbyter tankar, åsikter, reflektioner, hittar alternativ, arbetar 

tillsammans, tar initiativ och skapar allmänt självförtroende, utvecklar sociala 

färdigheter och experimenterar med situationer och roller som kommer att tilldelas  

i en säker miljö . 

F) De bör också erkänna de problem som invandrare och flyktingar står inför och 

försöka hitta lösningar som gör det möjligt för dem att fortsätta sin utbildning. 

 

Utbildarens värde 

Utbildarnas attityder, trosuppfattningar och värderingar i frågor som invandrare och 

flyktingar står inför spelar en avgörande roll under skapandet och genomförande av 

utbildningsprogrammet. En av de första utmaningarna som vuxna utbildare måste ta itu 

med är heterogeniteten i sina elevers klasser. Det är svårt för medlemmarna i en heterogen 

grupp att känna sig sammanhållen, att känna styrkan i bandet som lockar och förenar dem, 

vilket får dem att känna att de hör hemma någonstans (M. Todoulou, 2005, p. 106). 

Men begreppet sammanhållning får inte förväxlas med förekomsten av olika åsikter, tro 

eller nationalitet hos medlemmar. När heterogeniteten utnyttjas i en funktionell grupp stör 
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den inte sammanhållningen. Vi kan ha en grupp med bred skillnad i åsikter, erfarenheter, 

egenskaper men med hög konsistens och stor känsla av "tillhörighet". 

Utbildare ska vara öppna för mångfald och vara medvetna om sina egna stereotyper och 

fördomar. De bör uppmuntra värden som främjar samarbete mellan gruppmedlemmarna 

och betona varje medlems unikhet och bidrag. Han borde tro på överflöd, värdet, 

dynamiken och skönheten och betrakta avvikelsen som en möjlighet till anrikning och en 

möjlighet till förändring. 

De måste ingjuta en grupp av invandrare och flyktingar, en uppsättning principer och 

värderingar som accepterar och integrerar mångfald och främjar skapande av färdigheter i 

ömsesidig förståelse och samarbete.  

• Uppmuntra självmedvetenhet, styrkor och svagheter i sig själv. 

• Ingjutande av empati, förmågan att sätta sig in i andras position. 

• Inrätta en personlig position som en förutsättning för att utveckla en dialog i ett 

respektfullt klimat. 

• Att öka grundläggande förtroende och ärlighet som grund för känslomässiga och 

psykiska öppningar. 

• Respekt för mångfald och stöd för samlevnad i olika kulturer. 

• Att blanda nationaliteter snarare än gruppera efter språk för att undvika 

undergrupper. 

• Små träningsgrupper (upp till tjugo) sprider så lätt mångfalden. 

• Främja lika samarbete. "Utbytet i motsvarande homologa förhållande innebär mer 

inlärning mellan medlemmarna i en grupp än utbytet med den personens prestige, 

utbildare" (M. Todoulou, 2005, p. 118). 

• Fokusera på värderingsutveckling. 

• Att utnyttja de olika avvikande och ingjuta tron om mångfald är en nödvändig 

förutsättning för kreativitet och utveckling. 

• Uppmuntra känslomässiga relationer och kommunikation i gruppen och främja ett 

klimat med säkerhet och förtroende. 

• Utbildaren bör vara medveten om att invandrare och flyktingar inte är en likartad 

befolkning. 
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• Utformningen bör göras per inlärningsgrupp (Kokkos, 2005) så att de kan dela och 

utbyta information och vara ett stöd för varandras problem. 

 

Utbildare bör uppmärksamma dessa problem, diskutera och komma överens om det 

ursprungliga avtalet med utbildningsgruppen. De måste också förvärva nya färdigheter och 

kompetenser för att kunna svara på denna krävande, komplexa och utmanande uppgift. Det 

är viktigt att förvärva kunskap inom ämnen som psykologi, hantering av mentalt trauma och 

gruppdynamik. Utbildare kan behöva hantera risken med frustration och utbrändhet. Av 

detta skäl är det nödvändigt att fokusera på deras välbefinnande. 

I sådana program betyder "horisontell inlärning" och "samutveckling" att utbildarna och 

eleverna aktivt deltar i processen. Dom bör dela med sig av sina tankar med gruppen, samt 

känslor och upplevelser. Detta hjälper medlemmarna att lära sig genom sina relationer. 

Invandrare och flyktingar betraktas inte som en homogen grupp. Detta kräver en 

noggrann bedömning av de professionella och personliga behoven hos varje person/grupp i 

början av stödprocessen, och vid behov användning av högt specialiserade utbildare för att 

betjäna specifika undergrupper. Dessutom bör rådgivare som arbetar med nyanlända 

flyktingar få utbildning i psykologiskt stöd och ha erfarenhet av att hantera utsatta 

människor.	  
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Kapitel 2:  Utbildares  färdigheter 

 

2.1 Färdigheter och kvaliteter för utbildare 

 
Passion för ämnet som lärs ut är en underbar sak. Men det spelar ingen roll i effektiva 

inlärningsresultat. Det finns många tränare och instruktörer som är så passionerade för 

materialet att de glömmer allt om inlärningsdesign. Utan korrekt kunskap och hänsyn till hur 

den mänskliga hjärnan fungerar och hur man utformar en effektiv inlärningsupplevelse leder 

inte passionen till höga inlärningsresultat. Så låt oss utforska vilka färdigheter som krävs för 

att vara en bra utbildare för vuxna elever. 

 

Utmärkta kommunikations och interpersonliga färdigheter 

Det kan låta uppenbart, men utbildare bör ha utmärkta kommunikationsfärdigheter. De kan 

dela upp komplexa idéer och förklara dem tydligt för eleverna. Det här betyder:  

- förklara något tydligt med hjälp av terminologi som människor kan förstå 

- inse att om en elev är mer visuellt orienterad, och vet hur han får honom/henne att 

föreställa sig utbildningskonceptet som en bild snarare än med ord och/eller att 

använda mer adverb och adjektiv än med en andra elever som är mer analytiska och 

inte kräver de mentala bilderna. 

De måste också kunna lyssna aktivt, men också vara tillräckligt känsliga för att ta del av 

icke verbal kommunikation som eleverna får, till exempel om de är uttråkade eftersom 

innehållet tas upp på en nivå som de tycker är för låg eller enkel.  

Utbildningsmiljön måste också upprätthålla öppna kommunikationslinjer, ”så att 

eleverna är tillräckligt bekväma att ställa frågor. Extra utbildningsmaterial måste också vara 

lätt att följa och faktiskt vara användbart för eleven1. 

 

Erbjuda intressant utbildning och engagera eleverna 

Ingen ser fram emot "ännu en utbildningssession", och detta gäller särskilt för vuxna elever. 

För att komma runt detta bör utbildare använda olika metoder för att få eleverna ivriga att 

                                                        
1 Se även kapitlet "Betydelsen av kommunikation". 
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gå kursen. Oavsett om det är att ändra leveransformat eller vilken typ av kursmaterial som 

delas ut, bör du alltid sträva efter att göra dina kurser levande. 

Bra utbildare uppmuntrar alltid studentens deltagande. Att ställa frågor under träningen 

kommer att hålla eleverna engagerade, och det hjälper också utbildare att bedöma hur 

mycket av materialet eleverna förstår. Vuxna lär sig bäst när de kan öva på det dom lär sig. 

För att betraktas som effektivt måste en utbildningsession inkludera en träningsdel2. 

 

Besitta sektorkunskap 

Bra utbildare förstår de koncept och nyanser som råder i den sektor eleverna kommer 

från. Denna kunskap är avgörande eftersom eleverna snabbt kan känna igen en tränare som 

bara läser från en förberett papper. Att ha tillräckligt med kunskap hjälper också till att 

utforma ett effektivt utbildningsprogram. Det kan hjälpa utbildare att välja vilket 

utbildningsmedium de ska använda, vilken typ av aktiviteter som ska inkluderas osv.  

En annan punkt i det här avsnittet: ibland möter en utbildare en elev som faktiskt redan 

kan mycket om ämnet. 

 Medan den personen kanske inte lär sig mycket av det faktiska kursinnehållet är det 

fortfarande mycket mer troligt att eleven är involverad och engagerar sig i kursen om de 

känner att utbildaren kan sina grejer. Så snart en elev känner att de kan mer än utbildaren 

så stänger dom av. Att ha bra sektorkunskap hjälper till här. 

 

Empati och tålamod 

Det är en användbar kvalitet att ha förmågan att sätta sig i en annans skor? Empati gör det 

möjligt för en utbildare att påpeka personliga svårigheter som han stöter på i liknande 

inlärningssituationer för att göra det lättare för eleverna. Utmärkta utbildare är också 

öppensinnade och villiga att lyssna på olika synpunkter. Dom antar inte att dom vet allt och 

kommer aldrig att prata nedlåtande till sina elever. Tålamod visas i förmågan att ge en 

komplimang för långsamt framsteg och avstå från ilska när misstag görs. 

 Det inkluderar tekniker för att upprepa instruktioner, dela upp en uppgift i små uppgifter 

och tillåta tid för elever att prova sig fram.  

                                                        
2 Se också “Inlärningspyramiden” 
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Mer i allmänhet förstår också de bästa utbildarna att människor lär sig olika snabbt och 

på olika sätt. 

 Oavsett hur snabbt elever tar upp de inlärda koncepten, måste utbildaren alltid behålla 

sitt tålamod. 

  De skapar också tid att interagera med varje elev för att se till att de förstår materialet 

innan dom går vidare3. 

 

Passion för kontinuerlig inlärning 

De bästa eleverna blir de bästa lärarna.  Passion för inlärning återspeglas i undervisningens 

kvalitet. Att vara en ivrig utbildare på alla områden (filosofi, mänsklig psykologi, sport, natur 

och djurliv, spiritualitet, politik) är det enda sättet att kultivera en tillfredställande förståelse 

för världen vi lever i. 

 

Några praktiska aspekter 

 

Ge bekräftelse 

Som en formell bekräftelse att eleven har gjort klart utbildningen är det möjligt att göra ett 

antal saker. Det mest använda är ett certifikat på papper, med deras namn, en 

karaktärisering av utbildningsinnehållet, antalet timmar de lägger ner på att förbereda sig 

och följa utbildningen, osv. Om du kan registrera sin utbildning hos ett ackrediteringsorgan 

kan utbildningen betygsättas med ett visst antal poäng i deras utbildningssystem. Det här är 

mycket användbart för elever som är medlemmar i sådana program, eftersom de 

kontinuerligt behöver samla in sådana poäng för att ha kvar sin bra status. 

 

Se bra ut medan du utbildar - hur man klär sig 

 

Det finns några allmänna rekommendationer för "utseende" när du presenterar eller 

utbildar på scenen. Grundidén är enkel: överklä dig inte och underklä dig inte heller. Och 

stanna med dina egna idéer om vad som är stilfullt, såvida de inte är för kränkande 

                                                        
3 Se också “Betydelsen av att känna klassen” 
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naturligtvis. Det är möjligt att anpassa sig till lokala vanor (se till att känna till dem), men 

undvik överskott eller saker som inte passar dig: tex. en person från Europa kommer inte att 

kunna presentera sig i en traditionell klänning från Indien eller Saudiarabien4. 

 

Betydelsen av “Att känna klassen”- Fördjupad analys 

“Människor är olika: dom lär sig, tar in information och kommunicerar på olika sätt. Inte alla 

tänker som du gör. Att veta det här gör att du kan bli en bättre utbildare. ” (Jim Buddin, The 

GÉANT Association, Training Coordinator). Som sagt tidigare är det viktigt att förstå 

skillnader i en klass. För detta ändamål finns det en modell som kallas 4MAT-modellen - som 

beskriver fyra kategorier av elever, märkta med VARFÖR, VAD, HUR och TÄNK OM 

människor. 

Den första idén om Kolb och andra har utvecklats av Bernice McCarthy som 

vidareutvecklade dessa koncept till 4MAT modellen som en utbildare enkelt kan 

implementera och som kommer uppnå bra resultat. 

  

McCarthy föreslår fyra typer av elever, och hennes karaktäristik bygger på Kolb’s: 

 
Foto 1: McCarthy’s fyra typer av elever  

                                                        
4 Se också: Handledning för god praxis för utbildningsmetoder 
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En övning kan göras för att förstå hur klassen är uppdelad. 

 

Övning, mest användbar i en utbildares utbildning: Förklara 4MAT modellen för dina elever. 

Tilldela de fyra kategorierna i utbildningsrummets hörn - VARFÖR hörn, VAD hörn osv. Be 

dina elever att gå till hörnet som mest uttrycker deras inlärningsstil – och diskutera med 

varandra hur de förstår och uppfattar den stilen. Du kanske hittar typiska saker, som i 

VARFÖR hörnet kan folk fråga "men VARFÖR gör vi det här?", Medan i HUR hörnet så flyter 

diskussionsprocessen vanligtvis ganska enkelt. Slutligen, medan du lämnar alla elever i sina 

hörn, så har du en fullständig diskussion om de fyra kategorierna. Betona att "kartan inte är 

territoriet" och att dessa kategorier är användbara begrepp men att ingen människa är 

bunden till bara en kategori! 

Ett viktigt koncept i tillämpningen av 4MAT modellen är att du som utbildare måste betjäna 

de fyra kategorierna i en specifik ordning: VARFÖR först, sedan VAD, nästa HUR och slutligen 

TÄNK OM. 

 

Resurser 

Gratis resurser finns tillgängliga via följande länkar: 

https://www.activia.co.uk/resources - Gratis resurser för utbildning av utbildaren 

http://www.nfsmi.org/ResourceOverview.aspx?ID=369 

https://www.efrontlearning.com/blog/2017/06/top-qualities-good-trainer.html” 

 

2.2 Betydelsen av kommunikationsfärdigheter 

 

Syftet med denna modul är att utforska behoven och egenskaperna hos den vuxna 

eleven och faktorer som påverkar effektiviteten i säkerhetsmeddelanden för att skapa 

medvetenhet och beteendeförändring. Fokus ligger på strategier och metoder (bästa praxis) 

relaterade till kommunikations och inlärningsstilar som måste beaktas vid utformning, 

utveckling och leverans av säkerhetsmeddelanden och utbildning. Tyngdpunkten läggs på 

hur man analyserar situationer och identifierar grundläggande tekniker som kan stödja en 
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mottaglig miljö för att skicka och ta emot meddelanden, samt öka sannolikheten för 

resultatutfall. 

Som människor dras vi till varandra och kommunicerar med varandra i olika 

kapacitet. Det finns flera roller som varje individ fyller dagligen, beroende på 

sammanhanget för en interaktion. Vad varje interaktion har gemensamt är behovet av tydlig 

och effektiv kommunikation. Det finns flera element som är involverade i att skapa och 

upprätthålla varaktiga och äkta relationer genom kommunikation, varav två är att känna 

igen kroppsspråk och använda effektiva lyssnarfärdigheter. Vid korrekt användning av dessa 

element kan man se en förbättring av kvaliteten på sociala interaktioner, samt ökat 

förtroende för att engagera sig med andra socialt. Dessa fördelar kan vara viktiga verktyg för 

att säkra ett jobb eller bygga varaktiga relationer. 

Kommunikationsförmåga på arbetsplatsen är viktigt för att utveckla din karriär såväl som 

för din karriär som vuxen elev och utgör som sådan en central del av din 

inlärningsupplevelse. 

 Kommunikationsförmågan hänvisar till individens skriftliga och muntliga förmågor, 

liksom förmågan att fungera bra med andra. 

Denna färdighetsuppsättning är grundläggande eftersom framgångsrik kommunikation 

hjälper till att förmedla dina idéer och tankar och förhindrar störningar i kommunikationen i 

skolan eller på arbetsplatsen; dessutom kan det hjälpa dig att uppnå både ditt professionella 

och personliga mål.  

 

Effektiva kommunikationsfärdigheter 

Problem kan uppstå under alla faser i kommunikationsprocessen; För att undvika sådana 
svårigheter är det viktigt att vara tydlig och kortfattad samt korrekt. Organisation och 
planering är också viktigt för att vidarebefordra information till andra. 

Följande är en översikt av den grundläggande kommunikationsprocessen: 

• källa detta hänvisar till vad du kommunicerar och varför. Det är viktigt att ha 

förtroende för den information du lämnar över till andra 

• meddelande information du vill vidarebefordra 
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• kodning hänvisar till att överföra information på ett tydligt, sammanhängande sätt. 

Under detta skede är det viktigt att se till att du inte saknar relevant information 

eller gör antaganden, inklusive att ta hänsyn till kulturellt känsliga frågor 

• kanal är mediet genom vilket meddelandet förmedlas; kanalen kan vara antingen 

muntlig (ansikte mot ansikte, telefon, videokonferens) eller skriven (brev, e-post, 

memo, rapport). Var och en av dessa kanaler är associerade med en unik 

uppsättning fördelar och nackdelar som kan påverka kommunikationen 

• avkoda är processen med att aktivt läsa eller lyssna på meddelandet 

• mottagare hänvisar till de enskilda medlemmarna i publiken; varje individ tar emot 

meddelandet olika 

• respons icke verbala och verbala reaktioner på meddelandet 

• sammanhang situationen där meddelandet levereras (dvs internationellt, 

gemensamt) 

 

Visa effektiva lyssnarfärdigheter 

Kommunikation går utöver de meddelanden vi skickar – det inkluderar också hur vi tar emot 

meddelanden. Om vi helt enkelt bara "hör" vad individer berättar för oss, missar vi ett stort 

antal meddelanden riktade mot oss. Lyssning är en aktiv process som involverar analys och 

bearbetning. Det finns viktiga verbala element som kan varna oss för en individs känslor, till 

exempel utsträckningen av sin röst, de specifika orden som de använder och tonens kvalitet 

på deras röst. Förutom dessa verbala indikatorer finns det också ett antal icke verbala 

indikatorer, såsom kroppsspråket som diskuterats tidigare. När du lyssnar är det viktigt att 

beakta både dessa icke verbala och verbala ledtrådar eftersom de leder till en verklig 

förståelse av meddelandet som levereras., “Avbryt inte och inför inte dina "lösningar.’” 

Detta är särskilt viktigt för att upprätthålla effektiva kommunikationsförmågor eftersom det 

lägger betoning på talaren och blir lyssnarens ansvar att skapa och upprätthålla en 

förståelse för det levererade meddelandet. Detta öppnar i sin tur upp fler 

kommunikationskanaler för meddelanden som på lämpligt sätt kan kommuniceras genom. 

 

Mål 
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Efter slutförd modul kommer deltagarna kunna: 

• Utvärdera fördelar och nackdelar med flera kommunikationsmetoder. 

• Med tanke på ett scenario, identifiera när ett vuxeninlärningsbehov uppfylls. 

• Slutföra en utvärdering av inlärningsstilar för att identifiera inlärningsstilar och 

förbättra deras förmåga 

• Nå anställda/arbetsgivare med säkerhetsmeddelanden och utbildning. 

• Identifiera strategier och metoder (bästa praxis) för effektiv kommunikation och 

utbildning. 

• Identifiera åtgärder som ska vidtas för att hantera hinder och speciell 

kommunikation och inlärning 

• Behov/utmaningar. 

 

Studiegrupp NVC (Non Violent Communication Method)  

Nonviolent Communication (NVC) är en process att ansluta till människor på ett sätt som 

gör att allas behov kan tillgodoses genom empati med de universella behov som vi alla 

delar. Det är ett sätt att relatera till oss själva och andra utifrån medvetenhet om känslor 

och behov snarare än domar, etiketter, straff, skuld eller skam. I hjärtat av NVC ligger 

förmågan att ansluta till vår egen "mänsklighet" och till andras "mänsklighet". Det är att se 

oss själva och varandra, inte som föremål eller som "bra" eller "dåliga" utan som hela, 

dynamiska personer med olika kombinationer av känslor och behov. När vi kan uttrycka det 

som lever i oss på ett icke dömande, icke skyllande sätt har vi en mycket större chans att 

inspirera till  empatisk koppling till andra eftersom vi som människor alla delar samma 

egenskaper; t.ex. behoven för förtroende, säkerhet, uppskattning, omtänksamhet, frihet ... 

listan fortsätter. När empati upplevs i koppling med en annan person (eller oss själva) har vi 

som människor en naturlig önskan att förbättra den människans liv. Inom denna koppling 

kan ett utbyte äga rum som förbättrar möjligheterna att tillgodose allas behov. 

 

Sjakalen och giraffen 
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Sjakalen: I NVC använder vi sjakalen för att symbolisera det livsfrämmande, 

dominansspråket som de flesta av oss växt upp med. Sjakalen, som djur, har nära till 

marken, en asätare, konkurrenskraftig och ond. En sjakal som person är en som närmar sig 

människor (inklusive sig själva), platser och saker genom linsen för ett rätt/fel, bra/dåliga 

bedömningar. De talar ett språk som ingjuter rädsla, ilska, skuld och skam. Det inspirerar 

ofta smärtsam besatthet och beteenden. Sjakalen ser allt som att förtjäna antingen belöning 

eller straff för sig själva eller andra. Deras språk är krävande; “Gör detta.” “Gör inte det.” 

Sjakalen lever i huvudet och är dömande, analyserar och skyller på sig själva och andra.  

Giraffen: I NVC vi använder giraffen för att symbolisera livsbetjäning, 

partnerskapsspråket som inspirerar anslutning och gemenskap. Giraffen är ett mycket 

kraftfullt men lugnt och försiktigt djur. Den har det största hjärtat av alla landdjur på jorden 

och den längsta halsen som möjliggör en lång helhetsbild av världen runt den. Att prata 

"giraff" är att prata från hjärtat. En giraffperson är icke dömande, icke skyllande, icke 

krävande och icke hotande. En giraff är objektiv i deras syn och har förståelse för sina 

känslor och behov samt andras känslor och behov. De utövar empati och önskar att göra 

livet underbart för sig själva och de runtomkring dom. 

 

Syftet med NVC 

• Att framkalla en empatisk, naturlig koppling så att alla behov kan tillgodoses 

• Att kunna skapa empati  

• Att undvika hinder på kommunikationsnivå som kan orsakas av konversationen 

 

NVC – Baserat på 2 Principer.  

Ø Princip #1 – För att vårda vår natur har vi ett erkännande att dominanstänkande och 

våld har tränats och vants in i oss i ett dåligt försök att kontrollera andra och 

kontrolleras av andra. Den grundläggande förutsättningen för NVC är att denna 

okunniga utbildning, även om den är tusentals år gammal inte är vår sanna natur. 

Gandhi sa en gång, “Missta inte vana för det som är naturligt.” NVC lärs utifrån den 

underliggande antagandet att vår sanna natur är en önskan och att göra livet 

underbart för oss själva och andra. Tyvärr har de flesta av oss förlorat färdigheten 
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och kunskapen för att uppfylla denna önskan. NVC är lika mycket en process att 

glömma bort gamla, okunniga reaktioner som att utveckla nya verktyg och svar.  

Ø Princip #2 - Ingen får dig att känna att vi förstår att vi är ansvariga för våra egna 

reaktioner på varje given situation. Exempel: Om identiska trillingar är på en strand 

och en våg kommer över dem och sedan går tillbaka, kan en av trillingarna bli ivrig, 

glad och skratta, en kan vara rasande, arg och skrika medan den tredje är förtvivlad, 

rädd och gråter. Vad är skillnaden? Skillnaden kommer inte från vad som hände utan 

snarare från det faktum att var och en av dem har olika behov, förväntningar, 

värderingar och uppfattningar. Detsamma kan sägas för varje situation eller 

interaktion. Det är inte så att något eller någon får dig att känna något utan snarare 

att dina behov uppfylls eller inte uppfylls 

 

Komponenterna I NVC 

Observationer är det vi ser eller hör som vi identifierar som stimulansen till våra reaktioner. 

Vårt mål är att beskriva vad vi konkret reagerar på, specifikt och neutralt, precis som en 

videokamera som kan fånga ögonblicket. Detta hjälper till att skapa en delad verklighet med 

den andra personen. Observationen ger sammanhanget för vårt uttryck för känslor och 

behov och kanske inte ens behövs om båda människor är tydliga om sammanhanget. 

Nyckeln till att göra en observation är att skilja våra egna bedömningar, utvärderingar eller 

tolkningar från vår beskrivning av vad som hänt. Om vi till exempel säger: "Du är oförskämd" 

kanske den andra personen inte håller med, medan vi säger: “När jag såg dig gå in och att 

jag inte hör att du sa hej till mig,” det andra personen är troligen mer benägen att känna 

igen det ögonblick som beskrivs. 

Känslor representerar vår känslomässiga upplevelse och fysiska känslor som är 

förknippade med våra behov som har uppfyllts eller som förblir ouppfyllda (se nedan). Vårt 

mål är att identifiera, namnge och koppla till dessa känslor. Nyckeln till att identifiera och 

uttrycka känslor är att fokusera på ord som beskriver vår inre upplevelse snarare än ord som 

beskriver våra tolkningar av människors handlingar. Till exempel: “Jag känner mig ensam” 

beskriver en inre upplevelse, medans “Jag känner att du inte älskar mig” beskriver en 

tolkning av hur den andra personen kan känna sig. När vi uttrycker våra känslor fortsätter vi 
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processen att ta ansvar för vår upplevelse, vilket hjälper andra att höra vad som är viktigt för 

oss med mindre sannolikhet att höra kritik eller skylla på sig själva. Detta ökar sannolikheten 

för att de kommer att svara på ett sätt som uppfyller bådas våra behov. 

 

Våra behov är ett uttryck för vår djupaste delade mänsklighet. Alla människor delar 

livsviktiga behov för överlevnad: hydratering, näring, vila, skydd och koppling för att nämna 

några. Vi delar också många andra behov fast vi kan uppleva dem i varierande grad och kan 

uppleva dem mer eller mindre intensivt vid olika tidpunkter. I sammanhanget med NVC, 

hänvisar behovet till det som är mest levande i oss: våra kärnvärderingar och djupa 

mänskliga längtan. Att förstå, namnge och koppla till våra behov hjälper oss att förbättra vår 

relation med oss själva och främja förståelse med andra, så vi är alla mer benägna att vidta 

åtgärder som uppfyller allas behov. Nyckeln till att identifiera, uttrycka och koppla till behov 

är att fokusera på ord som beskriver delad mänsklig erfarenhet snarare än ord som 

beskriver specifika strategier för att tillgodose dessa behov. När vi inkluderar en person, en 

plats, en handling, en tid eller ett objekt i vårt uttryck för vad vi vill, beskriver vi en strategi 

snarare än ett behov. Till exempel: “Jag vill att du ska komma på min födelsedagsfest” kan 

vara en speciell strategi för att tillgodose behovet av kärlek och koppling. I det här fallet har 

vi en person, en handling och en underförstådd tid och plats i det ursprungliga uttalandet. 

Det interna bytet från att fokusera på en specifik strategi till koppling till behov resulterar 

ofta i en känsla av makt och befrielse, eftersom vi kan befria oss från att vara knutna till en 

viss strategi genom att identifiera de underliggande behoven och utforska alternativa 

strategier. 

 

Känslor uppstår när våra behov uppfylls eller inte uppfylls,  

vilket händer i varje ögonblick i livet. 

 

För att tillgodose våra behov gör vi förfrågningar för att bedöma hur troligt det är att få 

samarbete för särskilda strategier vi har i åtanke för att tillgodose våra behov. Vårt mål är 

att identifiera och uttrycka en specifik handling som vi tror kommer att hjälpa detta syfte 

och sedan kolla med andra inblandade om de är villiga att delta i att uppfylla våra behov på 
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sama sätt. I ett givet ögonblick är det vår koppling till en annan person som bestämmer 

kvaliteten på deras svar på vår begäran. Därför är ofta våra förfrågningar för ögonblicket 

“kopplingsförfrågningar,” avsett att främja anslutning och förståelse och för att avgöra om 

vi har sammankopplat oss tillräckligt för att komma till en ”anslutningsbegäran.” Ett 

exempel på en anslutningsbegäran kan vara: “Kan du berätta hur du känner för det här?” Ett 

exempel på en lösningsbegäran kan vara “Skulle du vara villig att ta av dig skorna när du går 

in i huset?” 

 

 

Övningsexempel 

Övningsexempel: Deltagarna kommer att tillfrågas att ha en daglig konversation som redan 

kan observeras. 

Första steget är att utföra scenen med “Sjakalen (Våldsam)” sättet. Efter att ha stoppats 

av samtalsledaren kommer deltagarna att granska situationen med fyra komponenter i NVC 

• Vad hände mellan dom?  

• Vad var Person A:s behov? och hur kände han/hon sig?  

• Vad var person B:s behov? och hur kände han/hon sig?  

• Kan den här dialogen förbättras?  

• Har du några exempel från dina personliga erfarenheter?  

Efter diskussionen kommer samma par bli förfrågade att ha samma konversation på ett icke 

våldsamt sätt. 

 

Exempel:  

Sjakal Exempel: 

Person #1: Du lyssnar aldrig på mig när jag pratar med dig. Du nonschalerar mig ständigt. 

 Du bryr dig bara inte! 

Person #2: Ja Visst! Jag lyssnar på dig hela tiden! 

Person #1: Du kan inte lyssna på mig och läsa tidningen på samma gång! Du är så overklig! 

Person #2: Jag är overklig?! Du kan inte ens…. (diskussionen kommer ingenstans och slutar i 

frustration) 
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Efter granskning: 

Giraff Exempel: 

Person #1: När jag ser att du läser tidningen medan jag pratar känner jag mig frustrerad 

eftersom jag behöver bli hörd. Skulle du vara villig att lägga ner tidningen i 5 minuter och 

höra min idé?  

Person #2: När du ber mig lägga ner tidningen när jag läser en artikel som är mycket viktig 

för mig känner jag mig orolig på grund av mitt behov av att förstå vad som händer i världen. 

Jag känner mig också bekymrad på grund av mitt behov för ditt välbefinnande.  Skulle du 

vara villig att vänta 5 minuter tills jag är klar med den här artikeln så att jag kan ge dig min 

fulla uppmärksamhet? 

Person #1: Ja. 
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Kapitel 3: Verktyg och tips 
 
 
 

Det här kapitlet är uppdelat i två avsnitt. Det första handlar om den praktiska delen av 

utbildningen, det vill säga allt som behöver göras före och under träningen utanför 

utbildningsinnehållet. Det andra handlar om tips och tekniker som utbildarna kan använda 

för att engagera eleverna, vilket gör utbildningen intressant och rolig. 

Målen är: a) För att du ska kunna planera utbildningen effektivt och korrekt, minimera 

problem och övervinna hinder, b) Att hjälpa utbildare att skapa en bra inlärningsmiljö och 

främja kul och samarbete mellan eleverna för att ge dem en trevlig helhetsupplevelse. 

  

Så vad kommer du att lära dig i det här kapitlet? I kapitlet “Arrangemang för utbildning” 

kommer du att upptäcka vilka de väsentliga elementen är och som behövs för att förbereda 

en bra utbildning och för att kopiera upplevelsen. Du läser därför om planering, 

annonsering, förberedelse av utbildningsmaterialet och kursens logistik. I kapitlet “Verktyg 

och tips för utbildningen” ska du lära dig vilka aktiviteter som är lämpliga för att främja en 

trevlig miljö och bra känsla mellan eleverna.  

För att ge dig möjlighet att göra en övningsaktivitet ges en hänvisning till en "Logistisk 

minneslista" i slutet av det första underkapitlet. 

 
3.1 Arrangemang och verktyg för utbildningen 

 
1)Planering 

2) Annonsering 

3) Förberedelse av utbildningsmaterialet  

4)Kursens logistik, dvs rummet 

 

Planering  

En utbildningsplan är en organiserad beskrivning av de aktiviteter och resurser du kommer 

att använda i utbildningen. Det går igenom följande steg: 
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a) Definiera inlärningsmålen och relaterade nyckelämnen och begrepp, det vill säga det 

som eleverna kommer att behöva lära sig. Tänk på hur du utvärderar elevernas 

prestation 

b) Organisera material och verktyg som du kommer att använda och bekanta dig med 

dem 

c) Planera presentationen, det vill säga hur du kommer att undervisa detta material 

(PPT, undervisning i små grupper, fallstudier, osv.) 

d) Med tanke på tiden. Beroende på ämne och inlärningsmål måste du planera den tid 

som behövs (om tiden anges, måste du begränsa dina inlärningsmål och minska 

antalet ämnen) 

Besök webbplatsen www.mindtools.com för en mall och ytterligare material om detta ämne 

 

Annonsering 

Det är nödvändigt att annonsera kursen om det är första gången du har den och den 

behöver få erkännande; i det här fallet behöver du börja upp till ett år i förväg. Även i fall 

utbildningen är välkänd är det viktigt att börja annonsera den några månader innan den 

börjar (tre, fyra månader innan) 

Det är viktigt att välja rätt kanal, beroende på vilken målgrupp du kommer att behöva 

närma dig. 

 Det finns många traditionella medier, som reklamblad och kataloger, tryckta gula sidor, 

banderoll, tidningar, lokalradio och TV och nya medier som LinkedIn, Facebook, bloggar eller 

Twitter och Whatsapp meddelanden. 

Ett annat sätt att annonsera denna produkt är att använda yrkesmän som gör det, Bara 

som ett exempel, besök webbplatsen www.findcourses.co.uk. Dom “arbetar för att hjälpa 

yrkesmän överallt att hitta rätt utbildningskurser och genom att göra detta hjälper vi 

utbildningsleverantörer att hitta yrkesmän som söker utbildning” 

En annan idé vid lång utbildning, är att erbjuda korta studiegrupper som mall för hela 

utbildningen; i detta fall är en av fem en bra omsättningsgrad – det innebär att en av fem 

personer som deltar i studiegruppen kommer att göra hela utbildningen. 
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Förbereda utbildningsmaterialet 

Utbildningsmaterialet är nödvändigt för att eleverna ska kunna återskapa 

utbildningsinnehållet när du inte är finns tillgänglig som hjälp längre. Om du inte använder 

färdigt material måste du respektera vissa regler. 

 

Uppbyggnad 

En bra uppbyggnad i materialet som används hjälper till att uppnå utbildningsmålen. 

Uppbyggnaden kan lånas av befintliga exempel, till exempel den baserad på 4MAT systemet. 

Med utgångspunkt från Kolbs teorier om erfarenhetsinlärning utvecklade Bernice Mc Carthy 

dessa koncept och skapade 4MAT systemet, och enligt det finns det fyra typer av elever, 

märkta med VARFÖR, VAD, HUR och TÄNK OM människor. Denna modell blir ett mycket 

användbart sätt att logiskt organisera det innehåll du vill presentera. 

Besök: www.aboutlearning.com/what-is-4mat   

 

Undvik komplexitet 

Håll ett tydligt och enkelt språk, undvik långa meningar och dubbla motbevisningar (som 

"glöm inte att inte .."). 

 

Läsbarhet - diabilder 

Skriftligt material ska ha tillräckligt stora teckensnitt och inga distraktioner, och se till att 

text och bakgrund kontrasterar i både färg och ljus/mörker. 

Läsbarheten behövs särskilt för presentationer med diabilder, där fyra eller fem kulpunkter 

är att föredra framför sju eller fler. Lägg till bilder i dina diabilder där det är lämpligt – det 

kan vara diagram, illustrationer av innehållet eller helt enkelt roligt. 

 

Logistik  

Utbildningens framgång är också kopplad till förberedelserna för utrymmen för utbildninen, 

det inkluderar tillgången till ett välutrustat utbildningsrum, fikapauser, klimatkontroll, 

adresslistor och material, osv. 

Låt oss titta på de attribut som skapar den bästa inlärningsmiljön för deltagarna 
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Ø Storlek. Ett för stort rum kan vara lika dåligt som ett som är för litet. Om det är för 

stort, dra ihop borden för att skapa en varm och trevlig gruppering  

Ø Tillgänglighet. Rummet måste vara tillgängligt för alla, inklusive personer med 

begränsad rörlighet. 

Ø Distraktion. Välj ett rum som är fritt från distraktioner och oljud och som är fria från 

saker som pelare som kan hindra deltagarnas syn. 

Ø Utrustning. Se till att verktyg, utrustning (videospelare/monitor, diabildsprojektorer, 

blädderblock och annan media) och maskiner för demonstration eller övning 

fungerar korrekt. Allt bör fungera smidigt i början av passet, annars kommer 

eleverna att få ett dåligt "första intryck". Du kan också överväga att placera ett bord 

med förfriskningar på baksidan av rummet, som lätt kan användas under hela dagen.  

Ø Sittplatser. Sittplatsarrangemanget bör göras enligt inlärningsmiljö, inlärningsstil och 

metodik och antalet elever som du kommer att ha. Det finns många sätt som du kan 

inrätta klassrummet, förutom de sju sittplatsarrangemang som är typiska:  

 
Sittstil Nummer Fördelar Nackdelar 
    
U-form 
 

Bäst för 
grupper på 12 till 22 

Uppmuntrar stor 
gruppdiskussion 
Kan skjutas tillbaka 
för att bilda små 
grupper 
Nära kontakt mellan 
diskussionsledare 
och deltagare 

 

Svårt att bilda små 
grupper med dom på 
andra sidan 
Ögonkontakt mellan 
vissa deltagare är 
svårt på grund av 
den linjära layouten 

 

Enkel fyrkant eller 
rund 

 

Bäst för grupper på 
8 till 12 

Underlättar 
problemlösning 
Mindre storlek ökar 
det totala 
gruppdeltagandet 
Lätt för 
diskussionsledaren 
att lämna handlingen 

Media och visuell 
användning är svår 
Begränsad 
gruppstorlek 

 

Konferens Bäst för 8 till 12 Måttlig Upprätthåller 
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  kommunikation i 
gruppen 

 

utbildare som 
"ledare" 
Känsla av formalitet 

 
V-form (V pekar mot 
framsidan) 
 

Bäst för grupper på 
4 eller 5 och 
grupper på 16 till 25 
 

Lätt att arbeta i 
grupper vid varje 
bord 
Ingen har hela 
ryggen mot 
framsidan av 
rummet 

 

Vissa svårigheter att 
främja grupparbete 
mellan alla i gruppen 

 

Kluster Bäst för grupper på 
16 till 40 
 

Främjar grupparbete 
i varje kluster 
Om stolarna är 
placerade på endast 
en sida av bordet 
kommer alla att vara 
vända mot framsidan 
av rummet 

 

Svårt att få de som 
vänder ryggen  mot 
framsidan att delta 
Vissa deltagare kan 
behöva vända stolen 
för att se framsidan 
av rummet 

 

Utbildningsrummet 
 

För grupper av 
valfri storlek 
 

Traditionell, kan 
förväntas av 
eleverna 
Utbildaren leder 
Deltagarna kan se 
visuellt 

 

Lågt engagemang 
Envägs 
kommunikation  
Svårt att bilda små 
grupper 

 

Traditionellt 
utbildningsrum 
 

Bäst reserverad för 
grupper över 40 
 

Traditionell, kan 
förväntas av 
eleverna 
Utbildare leder 

 

Lågt engagemang 
Envägs 
kommunikation 
Svårt att bilda små 
grupper 
 

 

Besök också: www.dummies.com/business/human-resources/employee-engagement/room-

arrangements-for-training-sessions/ Av Elaine Biech  

 
Aktiviteter och övningar 
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Logistisk kontrollista. En allmän “logistisk kontrollista” tillhandahålls som “Bilaga”; 

naturligtvis kan den justeras efter dina specifika behov. 

 

3.2 Verktyg och tips för utbildning 

 

Det finns faktiskt många förslag på nätet. För att ge dig en översikt över huvudteknikerna 

föreslår vi en sammanfattning av materialet som du kommer att kunna studera mer 

ingående om du tittar på referenserna. Du kan hitta material angående specifika tips och 

tekniker och isbrytare. 

 

Tips och tekniker 

Berätta för eleverna vad du kommer att lära ut: en kort översikt av lektionen kommer att 

vara användbar. Samma med visuella verktyg: förklara vad eleverna kommer att få se innan 

du visar multimediafiler eller Power Point presentationer 

• Upprepa det du just har sagt. Upprepning hjälper till att komma ihåg informationen. 

• Använd så mycket praktiska övningar som möjligt. Praktiska lektioner är bra 

eftersom många kommer ihåg bättre (enligt inlärningspyramiden 90% av vad de gör 

eller undervisar). Det här är också ett bra sätt att engagera elever; en annan är att be 

deltagarna dela sina erfarenheter relaterade till övningsämnet. 

• Håll dig till schemat – börja i tid och avsluta i tid – och ge ofta pauser. 

• Testa och begär respons ofta. 

• I allmänhet är det bra att göra lektionen rolig med humor och attraktivt material. 

 

För mer förslag, besök: http://trainingtoday.blr.com 

 

Isbrytare 

Följande aktiviteter, också kallade "isbrytare", är bra att använda i början av en kurs eller 

efter ett gruppbyte, när du vill att elever ska utveckla sambandet snabbt: 

1. Cocktailparty – reproducera dynamiken från ett party 

2. Partnerintroduktion - en typ av intervju som en elev gör till en annan 
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3. Samsyn – i en grupp måste medlemmarna skriva en lista om vad alla har gemensamt 

4. Acroname – använda namnet för att göra beskrivningen av eleverna 

5. Sant eller falskt – de andra måste gissa vilken som är falsk av fyra fakta som listas av 

en elev 

6. Jag också – hitta vanliga handlingar som elever har gjort 

För den kompletta "isbrytarlistan" och hur du använder dem, besök: 

www.langevin.com/workshops/ten-tools-for-trainers 

Ett sista tips, som är mer för elever än för utbildare, är att tillämpa kunskap direkt. Det är 

lätt att glömma om du inte använder det. Det är något av en samsyn att du inte ska vänta 

längre än två veckor för att använda nyligen förvärvade färdigheter. Dessutom är de här 

personerna mycket mer motiverade när de vet att de kan använda sina 

inlärningsinvesteringar direkt. 

 

Referenser 

www.mindtools.com 

www.findcourses.co.uk 

www.aboutlearning.com/what-is-4mat 

www.dummies.com/business/human-resources/employee-engagement/room-

arrangements-for-training-sessions/ 

http://trainingtoday.blr.com 

www.langevin.com/workshops/ten-tools-for-trainers 

“Handledning för god praxis för utbildningsmetoder Hur man blir en effektiv och 

inspirerande utbildare” – November 2014 
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Kapitel 4: Metodik som ska användas/inlärningsstilar 
 

 

Integration av invandrare och flyktingar är en process som förutom social integrering 

(vilket innebär åtgärder som tillgång till bostäder, utbildning, hälsovård, politiskt liv osv.) ger 

åtkomst till arbete, särskilt - specifikt för SME projektet - i form av utbildning för att 

uppmuntra egenföretagande. Jobb är en grundläggande aspekt av social integration, särskilt 

för dem som kommer långt ifrån och beslutar att starta ett eget företag. Entreprenörsstöd 

har aldrig varit viktigare än nu och det kommer att ha en positiv inverkan på företagarnas 

dynamik i europeiska ekonomier i framtiden. Några undersökningar visar att studenter som 

deltar i kurser med egenföretagande är 3 till 6 gånger mer benägna att starta en aktivitet 

senare i sitt liv än de som aldrig har fått utbildning i entreprenörskap. Utbildare och elever 

spelar en central roll eftersom de har ett starkt inflytande på de resultat som eleverna 

uppnår, hela tiden granskas deras övning genom att anpassa dem mot bakgrund av önskade 

inlärningsresultat och individuella behov hos elever, har ett brett utbud av färdigheter 

relaterade till kreativitet och entreprenörskap, skapa en miljö där kreativitet och 

risktagande uppmuntras och misstag anses vara en möjlighet för inlärning. Allt detta hjälper 

till att inspirera och hjälpa studenterna att utveckla en entreprenörsinställning. 

Utbildare måste kunna införa entreprenörsgnisten i målgruppen genom att belöna 

individuellt initiativ och grupparbete, förmågan att ta ansvar och risker; de är redo att 

acceptera misslyckande som en integrerad del av inlärningsprocessen och har lärt sig (och 

lärde) hur man hanterar risker för att minska dem. Dessutom har entreprenörutbildare 

utmärkta färdigheter att arbeta i grupper, använda olika kreativa metoder som innovativa 

pedagogiska verktyg (vilket gör att eleverna kan ta ansvar för sin egen inlärningsprocess) 

och inte bara ta hänsyn till lösningen utan också processen som används för att utveckla 

den. Slutligen, i utbildningsrummet använder utbildare teknik och sociala medier för stöd för 

inlärning och utforska innovativa lösningar. 

 

Det omvända klassrummet 
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Målgruppen för SME projektet består av personer som kan ha svårt att komma in i det 

sociala sammanhanget och ge ett bidrag till värdnationens ekonomi. Risken finns att de 

förblir "främmande organ", isolerade, med överträdelser i olaglighet och att dom ses av 

invånarna som en skillnad som kan leda till manifestationer av intolerans. Ju mer vi 

integrerar, desto mer kan vi interagera med det tillhörande samhället, vilket ger mervärde 

som kan skapa tillväxt, både personligt och kollektivt. För att göra det måste eleven känna 

huvudpersonen i konstruktionen av sin kunskap, utforska nya begrepp, göra misstag och 

börja om från detta misstag för en mer solid och varaktig inlärning. Av den anledningen är 

en av de första indikationerna för utbildare att kombinera den klassiska (frontal) lektionen 

med andra undervisningsverktyg som kan utveckla intressanta och engagerande lektioner 

för elever.  

Ett av de mest använda pedagogiska förslagen är det omvända klassrummet, som bygger 

på inversionen av de två huvudmomenten i den klassiska lektionen: eleven har resurserna, 

tider och platser som han föredrar att undersöka och lära sig nytt innehåll, men medans han 

är i klassrummet  fortsätter man endast med diskussionen om den tidigare förvärvade 

kunskapen. På detta sätt är studenten ansvarig, aktiv och proaktiv i konstruktionen och 

hanteringen av sin kunskap, och uttrycker också några av de grundläggande egenskaperna 

för entreprenörskap. I detta fall blir eleven en utbildare i valet av innehåll och resurser, en 

handbok för inlärning och en bekräftelse av den utvecklade kunskapen för varje elev, med 

hjälp av pedagogiska verktyg att arbeta med; några av dessa är webquest, 

utredningsbaserad inlärning, problembaserad inlärning, peer utbildning, konstruktion av 

interaktiva videos, mjukvara för att skapa videolektioner, virtuella anslagstavlor för att ta 

hand om digitalt innehåll och verktyg för att skapa multimediaprodukter (som till exempel 

digitala serier). Var och en av dessa verktyg kan användas genom att dela klassen i grupper, 

för att underlätta samarbetsinlärning eller genom att låta eleverna arbeta individuellt. Alla 

verktyg är mer eller mindre lämpliga beroende på ämnet och alla kan använda plattformar 

på nätet för att underlätta dess utveckling. 

 

Den språkliga integrationen och "Suggestopedia" 
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Utbildningskursen för målgruppen för små och medelstora företag startar med ett 

obligatoriskt första steg som rör språklig integration. Många invandrare och flyktingar 

anländer utan att känna till värdlandets språk (eller med minsta möjliga kunskap), och detta 

kan vara det första skälet till obehag och utestängning. Utbildaren har uppgiften att bryta 

ner det första hindret genom att använda traditionella och innovativa metoder som 

Suggestopedia.  

Född i Bulgarien och introducerades på 60-talet av läkaren och psykoterapeuten Georgi 

Lozanov, är det en uppsättning tekniker som gör det möjligt att lära sig ett främmande språk 

mycket snabbare, med mer varaktiga resultat och med mindre ansträngning än traditionella 

system, som involverar elever att få en optimal inlärning av språkliga element. Varje 

meddelande tas emot både medvetet och omedvetet; på detta sätt passerar "förslaget" inte 

bara genom orden som en individ väljer att uttrycka ett specifikt innehåll utan också genom 

det icke verbala fältet (sätt att röra sig, blick, röstton osv.). Kommunikatören gör det 

vanligtvis i en informell och avslappnad atmosfär, vilket minskar stressen att lära sig och 

tillåter ett minne som blir mer hållbart och mer lättillgängligt. Avkoppling, tillsammans med 

ett lekklimat, samarbete och förtroende i klassrummet, gör det möjligt för elever att 

utnyttja sina kognitiva färdigheter. Det slutliga målet är att skapa en trevlig och spänningsfri 

atmosfär där eleverna inte känner sig tävlande utan tyst lever förhållandet med andra 

kamrater och med utbildaren.  

Att upprätta vänliga relationer som inte innebär behovet av att försvara sig från utsidan 

är grundläggande. I detta perspektiv måste spelets inkludering i metodiken också tolkas: det 

används för att göra klimatet i utbildningsrummet ännu mer rekreativt och avslappnat, öka 

möjligheten för interaktion och utbyte mellan elever och få dem att koncentrera sig på 

andra objekt, inte på att lära sig, utan vända deras medvetna uppmärksamhet från tungan 

och leda dem att ta upp det genom omedvetna lägen. Detta innebär att dess spår kommer 

att finnas i minnet under en längre tid och det kommer att vara möjligt att återkalla det med 

mindre svårigheter. 

 

Här är metodens fyra viktigaste steg: 
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a) presentation: utbildaren för varje disciplin gör det på ett kreativt, nästan 

teatraliskt sätt. Ju mer presentationen är "excentrisk", desto mer förblir den i minnet 

och eleven stimuleras också ur emotionell-känslosam synvinkel. Även elever kan 

presentera det nya ämnet. Det nya materialet kommer sedan att läsas igen av 

utbildaren med en musikalisk bakgrund, medan eleven följer texten från tidigare 

förberedda material. 

b) Inställningen, analysen och kontrollen av lektionen kommer att aktiveras genom 

vissa pedagogiska spel, rollspel, alla slags roliga aktiviteter. Denna fas kräver cirka 

80% av den tillgängliga tiden. Det är viktigt att du inte glömmer att låta eleverna röra 

på sig; att sitta för länge är inte bra för Suggestopedia. 

c) "passiv konsert" är den så kallade tredje fasen, där eleven uppmanas att koppla 

av i en slags autogen övning och lyssna på utbildaren som gör honom sällskap i 

avkoppling och upprepar saken med klassisk bakgrund. 

d) I verkligheten är den fjärde fasen den första som kronologisk ordning, eftersom 

den rör lärarens förberedelse. Han/hon kommer att ta hand om att pryda rummet 

med kringutrustning stimulans som affischer, positiva aforismer osv. Han/hon 

kommer att förbereda material skräddarsydda efter elevernas behov, som bör vara 

syntetiska, tydliga och estetiskt vackra och "färgade". Han kommer att organisera 

musiken genom att välja lämpliga låtar till de olika scenerna. 

Suggestopedia presenteras för allmänheten som en metod för intensiva kurser, utformat 

för vuxna och som kan ge utmärkta resultat på extremt kort tid, och detta kan vara särskilt 

effektivt i målgruppen för SME projektet. 

 

Arbeta med mjuka färdigheter 

Att arbeta med tvärgående färdigheter (eller mjuka färdigheter), anses grundläggande för 

personlig och professionell tillväxt eftersom de kan göra oss positiva, mångsidiga och redo 

att möta förändringar i livet och kommer att vara nödvändiga när det gäller frågor om 

egenföretagande. De mjuka färdigheterna är många och det är möjligt att överväga dessa 

tre områden: 
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1) Känslofärdigheter: a) Självmedvetande, b) Hantera känslor och c) Klara av stress. 

2) Relationsfärdigheter: a) Empati, b) Effektiv kommunikation och c) Interpersonliga 

relationsfärdigheter. 

3) Kognitiva färdigheter: a) Problemlösning, b) Bestlutsfattande, c) Kritiskt tänkande och 

d) Kreativt tänkande 

 

De mjuka färdigheterna kan vara ett utbildningsämne för målgruppen för SME projektet 

som strävar att förbättra självkänsla och förtroende genom att involvera studenter i 

undervisning och dynamisk inlärningsprocess. Metoden som används för att underlätta 

detta engagemang inkluderar arbete i små grupper eller par, idestormning, rollspel och 

debatter. 

 

Inlärning med spelifiering 

När det gäller icke formell undervisning, inom området utbildning, spelifiering (eller 

inlärning med spelifiering), en teknik som används i marknadsföring och har blivit populär, 

kan vara mycket användbar för vår målgrupp. Det är känt att spelet har kraften att locka och 

engagera män djupt och utveckla deras potential. Begreppet "gamification" användes för 

första gången 2002 och förstås idag som en "uppsättning processer och övningar där vi 

genom att använda dynamik, mekanik och spelstrategier försöker motivera, aktivera och 

involvera och agera i ett icke rekreativt sammanhang”. Involvering är det huvudsakliga 

målet, eftersom inlärning med spelifiering baserar sin funktion på motivation och på glädjen 

att lära sig, att modifiera, styra och hantera beteenden. 

Spelifieringens ingripanden måste utformas på ett adekvat sätt, vilket möjliggör 

åtminstone tre element: 

a) Betydelse: spelifiering måste vara kopplat till något som har betydelse för eleven; 

b) Bemästring: de färdigheter som krävs av handlingen måste åtminstone delvis 

bemästras av eleven; 

c) Antonomi: restriktion och begränsningar (systemet med regler) måste konstrueras på 

ett sådant sätt att man kan känna sig fri och oberoende att utforska och agera. 
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På detta sätt är eleven involverad i en stimulerande upplevelse, stödd av glädjen och det 

roliga med inlärning som bygger på naturliga behov, som tävling, erkännande av status, 

identitet, att tillhöra en grupp. Alla resurser är alltså koncentrerade till att lösa problem och 

övervinna hinder, och uppnå tillståndet eustress, vilket är en positiv och konstruktiv form av 

stress, studenterna kan genom spel utöva, lära sig och kontrollera verkligheten. 

 

Inlärning genom att göra 

Spelifiering främjar inlärning och möjliggör utveckling av färdigheter som arbetsgrupp, 

kommunikation, samarbete, implementering av problemlösning, främjande av tävling och 

engagemang. På detta sätt implementerar eleverna inlärning genom att göra och agera, det 

är en erfarenhetsmetodik. Målet är också att öka engagemanget av inlärning: de som måste 

lära sig har ofta en passiv inställning till de problem som måste studeras. I inlärningen, 

genom att göra,  ändras reglerna: från "vad" till "hur", från "att veta att..." till "veta hur man 

gör...", gynnar en aktiv och deltagande attityd genom simuleringar, rollspel, samarbeten 

osv. I denna typ av inlärning kallas vi för att utföra aktiviteter och göra en kognitiv 

ansträngning i det ögonblick då det utförs. Empirisk inlärning är ett perspektiv baserat på 

fyra faser: 

a) konkret erfarenhet; 

b) observation och reflektion; 

c) skapande av abstrakta begrepp 

d) begreppstest i nya situationer. 

Många undersökningar bekräftar att denna form av deltagande och engagerande 

undervisning har positiva konsekvenser också på jobbet, eftersom inlärning genom att göra 

hjälper till att fylla övningsgapet som härrör från en uteslutande teoretisk inställning till 

utbildning; det överskuggar minnesprocessen och främjar förmågan att kontextualisera i 

verkliga situationer, begrepp, principer, metoder och verktyg; främjar inställningen till 

konkret verklighet, förfina de mjuka färdigheterna och göra de praktiska implikationerna av 

deras kognitiva insatser. 

 

Beräkningstänkande 



 
 
 
 
 

40 
 

 

De plötsliga förändringarna på arbetsmarknaden tvingar också utbildare att se vad som 

händer med den digitala "revolutionen", vilket har utökat jobb och yrkesmöjligheter men 

också skapat ett missförhållande mellan utbud och efterfrågan. Beräkningstänkande 

kommer att vara en kompetens som kommer att bli grundläggande för 4.0 medborgaren. 

Detta är förmågan att lösa ett problem genom att planera en strategi och använda allmänt 

använda verktyg (smarttelefon, surfplattor, datorer). Denna metodik har som huvudsats 

idén att resonemanget och teknikerna utvecklade av ITC också kan tillämpas i till synes 

avlägsna områden, och många utbildare anser det till och med som en grundläggande 

färdighet som att läsa, skriva och räkna, eftersom det är en mental process som gör det 

möjligt att lösa många typer av problem med specifika metoder och verktyg.  

Den logik-kreativa processen som induceras med metoden gör det möjligt att bryta ner 

ett komplext problem i olika delar, och blir mer hanterbart om de tas en i taget. Problemet 

kan lösas i sin helhet genom att hitta en lösning på var och en av dem. Användning av 

beräkningstänkande kan vara användbart och fördelaktigt inom många 

undervisningsområden, både för dess transversalitet och för att erbjuda en enorm repertoar 

av tekniker som kan användas i problemlösning, och det kan vara användbart i alla 

situationer, även i de mest ovanliga, att tänka på detta sätt innebär att dela 

beslutsprocessen i enstaka steg, resonera steg för steg för det bästa sättet att uppnå ett 

mål. Ofta till och med omedvetet, till exempel så har vi varje dag ett beteende genom att 

skapa den kortaste vägen för att nå en viss destination eller enklare, spela videospel som är 

strukturerade i nivåer. Studenterna arbetar med sina roligaste verktyg: en surfplatta, en 

dataskärm, en robot. Det är upp till dem att animera, ge verklighet till livet, lära sig hur man 

får sina karaktärer att röra sig på ett visst sätt, och på det här sättet är det möjligt att lära sig 

att nå ett mål genom att lösa problemet som står mellan oss och målet.  

Kodning är det mest använda pedagogiska verktyget för att utbilda sig med 

beräkningstänkande; det gör det möjligt att lära sig grunderna i datorprogrammering på ett 

praktiskt och underhållande sätt. I själva verket  hellre än övningar verkar det vara spel. 

Studenter spelar och att vinna varje utmaning innebär att lösa problem: undvika ett hinder, 

fly från en av de dåliga karaktärerna i historien, osv. För att lösa problemet måste de 
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förbinda sig att förstå vad den möjliga lösningen kan vara och om de når målet har de lärt 

sig hur de ska göra. Under tiden har dom omedvetet, redan komponerat rader med 

datakod, även om de inte fysiskt har skrivit nån, och bara flyttat blocken till var och en som 

motsvarar en funktion och en kod. Framför en bildskärm när de tror att dom spelar, lär man 

sig att lösa ett mer eller mindre komplicerat problem genom att skriva en serie instruktioner 

som maskinen tolkar och kör. Ett enkelt på det hela taget: med kodning lär jag mig att ta itu 

med ett problem, jag löser problemet genom en serie instruktioner som jag ger via datorn 

och därmed utvecklar jag beräkningstänkande. Resultatet ökar självkänslan, särskilt hos 

elever med starka upplevelser av misslyckande, vilket tenderar att överge utmaningen att 

lära sig på grund av att destabilisera och drabbas av eventuella nya misslyckanden. Genom 

Beräkningstänkande kommer kunskapen om de grundläggande principerna för de vanligaste 

enheterna att uppmuntras, och eleverna kommer att kunna ta tillvara de digitala färdigheter 

som över 90% av de nya jobben kräver. 

 

Problembaserad inlärning 

Problembaserad inlärning är också en modell för undervisning och inlärning centrerad kring 

problem, och det utgör utgångspunkten för inlärningsprocessen. Denna metod är helt 

fristående från traditionell undervisning, där problem föreslås ha endast en lösning och kan 

endast lösas på det sätt som läraren/utbildaren har förklarat. Om något inte är klart, läs 

bara läroboken eller anteckningarna med lite tålamod. I slutändan är problemet inte en 

lösningsupptäckt utan tillämpning av för förutbestämda lösningar. 

• I Fas 1 ett problem presenteras för en liten grupp studenter och diskuteras med dem. 

Det måste vara ett "verkligt" problem (ett liknande problem som elever faktiskt kan 

stöta på i framtiden). Det måste finnas flera möjliga lösningar och olika sätt att komma 

fram till dessa lösningar. 

• I Fas 2, gruppen med elever ansvarar för att definiera problemet, beskriva den 

kunskap som redan finns i deras besittning, identifiera den nya kunskapen som de ska 

lära sig för att lösa problemet och fastställa nästa steg som ska tas. 

• I Fas 3 varje student måste individuellt leta efter en del av kunskapen för att lära sig, 

organisera den och presentera den för andra. 
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• Slutligen, i Fas 4, den insamlade informationen utvärderas i grupper. 

Serien upprepar sig tills eleverna tror att problemet är korrekt inramat och att alla ämnen 

som ska läras har studerats väl. Vid denna tidpunkt kan gruppen generera åtgärder, 

lösningar eller hypoteser. 

Läraren/utbildaren spelar en diskussionsledarroll för att stödja eleverna i forskningen utan 

att någonsin ge information för att direkt lösa problemet. Till exempel ställer 

diskussionsledaren frågor till studenterna som "Vad vet du inte om detta ämne? "," Var kan 

du hitta den här informationen? "eller" Vad tycker du att vi ska göra nu? ". 

Många fältutredningar har visat att studenter gynnas betydligt: 

1. bättre lagring av kunskap över tid; 

2. bättre kunskapsöverföring; 

3. bättre integration mellan övningar; 

4. ökar förmågan att söka efter information; 

5. kommunicera i grupper, möta problem; 

6. ökad motivation och intresse; 

7. ökade interaktioner mellan studenter och med handledaren. 

Även i detta fall är också sambandet med de så kallade "tvärgående färdigheterna" 

uppenbart, bland vilket det viktigaste är att "lära sig att lära", nära kopplat till "livslång 

inlärning". Resultaten relaterade till att bevara kunskap över tid och överföra kunskap är 

också särskilt betydelsefulla. 

 

Projektbaserad inlärning 

Projektbaserad inlärning är en variant av problembaserad inlärning; det är en modell för 

undervisning och inlärning centrerad på eleven. Projekt är komplexa uppgifter, baserade på 

stimulerande frågor som involverar samarbete, under ganska långa perioder, studenter 

utformar, löser problem, fattar beslut eller forskar. Genom projekten förvärvar eleverna 

autonomi och ansvar, utvecklar färdigheter och tillämpar kunskap, inlärning på ett djup sätt. 

Projektet kulminerar med utvecklingen av en verklig produkt/tjänst eller med dess 

presentation. Processen, även före resultatet belyser utvecklingen av kritiskt tänkande, 
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grupparbete, kreativitet, kommunikationsförmåga och producerar ett flöde av kreativ energi 

mellan elever och lärare/utbildare. 

 

Utredningsbaserad inlärning 

Bland de olika inlärningsstrategierna som tillåter oss en rik användning av teknologier finns 

verkligen utredningsbaserad inlärning. 

Studenter formulerar hypoteser och genomför experiment och genom dessa aktiviteter 

skapar dom sina kunskaper. Du kan undersöka olika problem beroende på om de är okända 

eller kända, helt eller delvis. 

Experter talar om olika typer av utredningar: 

Bekräftande Undersökning: undersökningens objekt har redan utforskats i alla dess 

funktioner; 

Strukturerad Undersökning: undersökning av ett problem som delvis är känt av 

eleverna, utbildaren föreslår en procedur för att komma fram till korrekta slutsatser; 

Öppen Undersökning: studenter väljer både problem och utredningmetod; 

Styrd Undersökning: undersökning om ett helt nytt problem för eleverna, utbildaren 

föreslår inte proceduren utan har rollen som handledare. 
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Kapitel 5: Utbildningsutvärdering  

 

 

Introduktion 

Det här kapitlet ger en kort introduktion till inlärningsutvärdering för din utbildning. Det ger 

användbar information om varför utvärdering är så viktigt, vad man ska utvärdera och hur 

man ska utvärdera. Den presenterar också utvärderingstyper och verktyg för olika 

utvärderingsnivåer med specifika exempel för artikeltyper och några riktlinjer för olika typer 

av utvärderingsverktyg. 

 

Vad är utvärdering? 

Utvärdering kan definieras på flera sätt beroende på sammanhanget. Man kan utvärdera en 

person, övningspass, ett program, ett projekt, ett system eller en hel institution.  

Några definitioner av utvärdering från olika organisationer och perspektiv är: 

Utvärdering är en tillämpad utredningsprocess för att samla in och syntetisera bevis 

som kulminerar i slutsatser om läget, värde, meriter, penningvärde, betydelse eller 

kvalitet för ett program, produkt, person, policy, förslag eller plan. Slutsatser som 

gjorts i utvärderingar omfattar både en empirisk aspekt (att något är fallet) och en 

normativ aspekt (bedömning av värdet  för något). Det är värdet som skiljer 

utvärdering från andra typer av utredningar, till exempel grundläggande vetenskaplig 

forskning, klinisk epidemiologi, undersökande journalistik eller offentliga 

omröstningar (Fournier, 2005, p. 140 cited in Patton, p.3). 

En utvärdering är en systematisk fastställning av meriter, penningvärde och 

betydelse för något eller någon som använder kriterier mot en uppsättning 

riktmärken. 

En utvärdering är en systematisk och objektiv utvärdering av ett pågående eller 

avslutat projekt, program eller policy, dess utformning, genomförande och resultat. 

Målet är att bestämma relevansen och uppfyllandet av mål, utvecklingseffektivitet, 

effektivitet, påverkan och hållbarhet. (OECD, 2002, p. 21-22) 
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För vårat syfte kommer vi i detta kapitel att fokusera på utvärderingen av 

utbildningsaktiviteter i vuxenutbildning. Utvärdering är en viktig aspekt av all 

undervisning/övningsaktivitet. Utan utvärdering kan vi inte vara säkra på om 

utbildningen/undervisningen når sina mål och syften som de är planerade och för att mäta 

effektiviteten på utbildningarna. Utvärdering är en avgörande del/steg i 

utbildningshanteringscykeln.  

 

 

Foto 2: Övnings Förvaltningscykel 
Källa: Anpassad från JICA, Handbok om Utbildninsvärdering 

 

I planeringsfasen finns det några viktiga frågor att tänka på när man planerar en 

utvärdering (Race, Brown & Smith, 2015).  

§ Varför samlar vi in denna information/vad är syftet? 

§ Timing - när ska vi samla in informationen? 

§ Vilken typ av information ska vi samla in? 

§ Vilken metod/process ska vi använda? 

§ Hur man effektivt gör förändringar? 

Kirkpatrick (1998) säger att utvärdering genomförs "för att fastställa utbildningens 

effektivitet" (p. 96) alltså är det en intern del av hela utbildningsplanerings och 

implementeringsdelen. Han identifierade 10 olika faktorer inom de tre stegen som visas 

ovan som måste beaktas när man planerar och implementerar ett effektivt 

utbildningsprogram och utvärdering är den sista faktorn i denna lista. Foto 1 visar 

faktorerna.  

 

 

 

Källa: Antagen från Kirkpatrick och Kirkpatrick (1998), p. 3 

 

Figure : Factors for an Effective Training Programme 



 
 
 
 
 

46 
 

Resultaten av utvärderingen används för att reflektera över utbildningen och för att 

förbättra den eller till och med för att avsluta utbildningen. Således hur den bedrivs och hur 

resultaten avgörande analyseras för ett framgångsrikt beslutsfattande. Race (2007) listar 

viktiga egenskaper med bedömningen men det gäller också bra för utvärderingen5 (p. 28). 

Utvärdering bör vara:  

§ mer giltig, mäta det som vi verkligen vill mäta, 

§ mer pålitlig och konsekvent, flytta bort från subjektiviteten som kan orsaka att 

bedömningen blir orättvis; 

§ mer transparent, så att eleverna vet var målpostarna är, och så att externa granskare 

kan se tydliga kopplingar mellan avsedda inlärningsresultat 

§ mer mångsidig, så att enskilda studenter inte missgynnas i onödan av särskilda 

utvärderingsformer 

§ mer hanterbar, både för våra studenter och för oss själva; 

§ mer användbar när det gäller respons, så att elevernas inlärning förbättras; 

§ mer framgångsrik att främja djup inlärning, så att eleverna får ett fastare grepp om de 

viktiga teorier och begrepp som ligger till grund för deras inlärning. 

Det är viktigt att tänka på att din utvärdering uppfyller kriterierna som beskrivs ovan.  

 

Utvärderingssteg  

Som utbildning är utvärdering också en process. Det kan till och med starta innan 

utbildninen och definitivt fortsätta efter utbildningen. Således är det möjligt att prata om 

vissa steg som konkurrerar i utvärderingsprocessen. Utvärderingsprocessen kan delas in i 

fem steg: identifiera syftena med utvärderingen; välj lämplig utvärderingsmetod; utforma 

verktyg för utvärdering; samla in information med verktygen och analysera insamlad 

information och rapportera resultaten (JICA). Foto 3 visar stegen. Varje steg förklaras 

ytterligare nedan.  

 

                                                        
5 Bedömning och utvärdering är inte samma koncept, men de används utbytande. 
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Foto 3: Steg för Utbildningsutvärdering 

Källa: Anpassad från JICA, Handbok för Utbildnigsutvärdering 

 

 

Steg 1: Utvärderingens syfte 

Att definiera syftet med utvärderingen är det första steget i utvärderingsprocessen. Alla 

utbildningsprogram kan kräva olika utvärderingssyften baserat på deras mål, innehåll, elever 

eller strukturella faktorer. Således kan du justera utvärderingsutforminingen så att den 

hjälper målen för utbildningen. Flera olika orsaker identifierades för utvärderingen. Några av 

dessa orsaker kan listas som:  

• mäta effekten av utbildningen; 

• mäta effektiviteten med kursurformningen, inklusive innehållet och 

utvärderingsmetoder; 

• spåra utvecklingen av personers kunskap och färdigheter;  

• ta reda på om utbildningen är lämplig för praktikanten och om inlärningen tillämpas;  

• identifiera luckor och framtida behov i utbildningen;  

• ta reda på om investeringen i utbildningen var värt det eller om alternativa metoder 

att förbättra prestanda (t.ex. jobbrotation, incitament) i stället behövs;  

• skaffa information om vilka framtida basutbildningsplaner och strategier ska baseras 

på (WHO, 2010, p.5). 

Kirkpatrcik (2006), å andra sidan fokusera mer på ledningsperspektivet beträffande 

orsakerna i utvärderingen: 

• för att motivera utbildningsavdelningens existens och budget genom att visa hur den 

bidrar till organisationens mål och syfte 

• att besluta om man ska fortsätta eller avbryta utbildningsprogrammet 

• att få information om hur man kan förbättra framtida utbildningsprogram (p. 17).  

Så vi kan sammanfatta att utvärdering kan göras för inlärning från erfarenhet och förbättra 

utbildningen, för ansvarsskyldighet och för att mäta utbildningens effektivitet, för att se om 

utbildningens mål uppfylls eller inte. Baserat på syftet bör lämplig utformning väljas. 
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Kirkpatrick (2006) utvecklade en utvärderingsmodell bestående av fyra nivåer. Han 

understryker att varje nivå är viktig och bör inkluderas i alla utvärderingsaktiviteter, 

eftersom det ger en helhetlig och omfattande utvärdering. När du avancerar från första till 

andra nivån blir utvärderingsprocessen mer komplicerad och tidskrävande men ger ändå 

mycket värdefull information. Utvärderingens syfte och fokus är olika. Nivåer och deras 

fokus är följande:  

Nivå 1. Reaktion: i vilken grad deltagarna reagerar positivt på utbildningen 

Nivå 2. Inlärning: i vilken grad deltagarna förvärvar avsedd kunskap, färdigheter, 

attityder, förtroende och engagemang baserat på deras deltagande i 

utbildningen 

Nivå 3. Beteende: i vilken grad deltagarna tillämpar vad de lärde sig under utbildningen 

Nicå 4. Resultat: i vilken grad riktade resultat uppstår som ett resultat av 

utbildningsevenemanget och efterföljande förstärkning.   

Dessa nivåer och utvärderingsfrågor visas i tabellen nedan.  

Nivå  Fokus Område för påverkan Utvärderingsfrågor 

1 Reaktion Omedelbar reaktion från 

deltagarna 

Är deltagarna nöjda? 

2 Inlärning Ökning av deltagarnas kunskaper 

och färdigheter 

Vad har deltagarna lärt sig? 

3 Beteende Hur deltagarna tillämpar sina nya 

kunskaper och färdigheter 

Vad gör deltagarna annorlunda? 

4 Resultat Hur utbildningen påverkar 

deltagarnas bredare arbetsområde 

Vad är prestationseffekten på 

deltagarnas team eller 

avdelning? 

Källa: Anpassad från WHO 

 

Baserat på utvärderingsnivån, som mer eller mindre definierar syftet med utvärderingen, 

kan du besluta om metoder, verktyg och material för utvärderingen. Det är viktigt att 

understryka att utvärdering ska ses som ett kontinuum och ska hanteras holistiskt.  
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Steg 2: Välj Utvärderingsmetod 

 

Även om det är viktigt att tillhandahålla en holistisk utvärderingsstrategi för utvärdering av 

utbildningen, kan du överväga att anpassa en av de två huvudstrategierna för utvärdering av 

undervisningsinlärning baserat på målen och deltagarna såväl som tid och struktur av 

programmet. 

Det finns två olika typer av utvärderingar:  

• Utvecklingsutvärdering - Denna utvärdering äger rum under utbildningens gång för att 

vägleda framtida utveckling för att identifiera missuppfattningar, kamper, 

inlärningsgap och framsteg under hela utbildningen. Målet med 

utvecklingsutvärderingen är att förbättra inlärningen.  Det kräver insamling av 

information under hela utbildningen och kontinuerlig respons baserat på elevernas 

arbete. Några exempel kan ges, som frågor veckovis, uppgifter veckovis, strukturerade 

i klassdiskussioner och grupparbeten. 

• Summativ utvärdering – Den här utvärderingen sker efter avslutat projekt för att 

utvärdera framgången. I de flesta inlärningsprogram ligger vikten på det slutgiltiga 

arbetet i utbildningsprogrammet, till exempel ett slutprov eller uppsats. Det finns 

inget behov av kontinuerlig respons i den summativa utvärderingen eftersom det 

oftast finns minimala utvärderingsmöjligheter. Några exempel kan vara 

slutrapporter/uppsatser, standardiserade tester, slutliga presentationer.  

Det är dock viktigt att notera att båda formerna kan variera mellan olika dimensioner 

(Trumbull & Lash, 2013): informell/formell, inbäddad i lektionsplan/fristående, 

individ/grupp, verbal/icke verbal, muntlig/skriftlig, av utbildare/av vänner, eller 

kort/förlängd beroende på syfte och utvärderingsnivå.  

Det finns några andra utvärderingsmodeller som nämns i litteraturen. Här listar vi bara 

namnen på modellerna för att ge dig en översikt. 

Beteendemål, responsiv utvärdering, målfri utvärdering, konsumentorienterade 

tillvägagångssätt, deltagande/samarbetsutvärdering, organisatorisk inlärning, metoder för 

framgångsmål och makt-utvärdering (för ytterligare information om dessa 
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modeller/tillvägagångssätt hänvisar vi till, Skapa Utvärderingskapacitet: 72 Aktiviteter för 

undervisning och utbildning av Preskill och Russ-Eft, 2005, pp. 101-180.) 

När du väl bestämmer vilken typ av utvärdering eller tillvägagångssätt kan du fokusera på 

utvärderingsverktygen. 

 

Steg 3: Utformning/Välj Utvärderingsverktyg 

Olika utvärderingsverktyg och tekniker kan användas baserat på syftet med utvärderingen 

och utvärderingsnivån. Följande del presenterar verktyg enligt nivåerna i utvärderingen av 

Kirkpatrick.  

 

Ø Nivå 1 Utvärdering: Reaktion och Tillfredsställelse 

Syftet med denna utvärderingsnivå är att ta reda på deltagare/elevers nivå och deras 

reaktion på utbildningen. Var dom lyckliga? Var dom nöjda? Var deras behov uppfyllda? Vad 

tycker deltagarna om utbildningen?  

Den här utvärderingstypen är en av de enklaste att genomföra. Den är användbar vid 

bestämning av utbildningens effektivitet. Du kan få mycket respons angående 

anläggningarna, lättnad, utbildaren, materialen och utvärderingsmetoderna för utbildningen 

och andra problem under utbildningen. Du kan förbättra utbildningen baserat på den 

information du samlar in. Du kan använda följande verktyg för denna utvärderingsnivå för 

att samla information om deltagarnas reaktioner: 

§ Frågeformulär 

§ Poängdiagram 

§ Enkelt skrivna övningar 

§ Responsformulär 

§ Intervjuer 

 

a) Frågeformulär:  
Frågeformulär är en av de vanligaste utvärderingsformerna. För ett frågeformulär i hög 

kvalitet kan du följa dessa fem steg:  

¾ Steg 1: Bestäm vad vi vill ta reda på 
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¾ Steg 2: Välj typ(er) av frågor  

¾ Steg 3: Utforma frågeformuläret 

¾ Steg 4: Förtesta frågeformuläret 

¾ Steg 5: Slutför frågeformuläret  

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera några typer av frågor som du kan använda när 

du förbereder ditt eget frågeformulär. I huvudsak kan du utforma öppna frågor och stängda 

frågor.  

Frågor som är öppna kan ge obegränsade svar. Deltagarna kan fritt och öppet uttrycka sina 

känslor och idéer. Ändå är svar svårare att analysera: Några exempel kan vara: 

- Vilka delar av utbildningen du gillade bäst och 

varför?:___________________________ 

- Vilka delar av utbildningen kan förbättras och 

hur?:____________________________ 

Stängda frågor ger deltagarna ett begränsat antal svar som de ska välja eller markera. 

Det finns flera typer av stängda frågor. Några av exemplen är:  

-Två-alternativssvar: Svaranden väljer ett av de två alternativen. Oftast är dessa 

alternativ: Ja/Nej, Sant/Falskt, Håller med/Håller inte med. 

-Bedömningsskala: Svaranden presenteras med en skala (det kan vara från 1 till 10 eller 

till 5) och uppmanas att välja den lämpligaste nivån som återspeglar deras åsikt. 

Exempel:  

 

 

 

Vänligen betygsätt utbildningens innehåll  med din nöjdhet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       X   

 

Eller: 

Hur användbar du tycker att den praktiska delen av utbildningen var 
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Inte 

användbar 

alls 

2 3 4 Väldigt 

användbar 

     

 

En annan form av betygsskalor kan också användas för att bedöma svar på vissa uttalanden 

eller argument. Exempel: 

 

Objekt 2: Jag tyckte om rollspelövningarna i Session 3 

Instämmer 

starkt inte alls 

Instämmer 

inte alls 

Neutral Instämmer Instämmer startkt 

1 2 3 4 5 

 

Vänligen notera: i mätskalor, försök att inte ge fler alternativ än 7 eftersom det kan vara för 

mycket, och under 3 skulle vara för lite.  

 

-Rankingskala: Svaranden uppmanas att rangordna en lista med artiklar enligt deras 

åsikter. Exempel:  

 

Vänligen ranka efter dina preferenser för det 

slutliga arbetet 

Grupparbete 2 

Skriftligt slutprov 1 

Muntligt slutprov 3 

 

-Kontrollista: lista över objekt eller uttalanden/fraser. Deltagarna uppmanas att välja från 

listan det som gäller för situationen. Example: 

 

Välj den bästa delen av programmet  
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Mjuka färdigheter inom entreprenörskap � 

Affärs plan   

Juridiskt ramverk för entreprenörskap  

 

I ett frågeformulär kan du använda alla dessa olika former av objekt.  

När frågorna är klara är det bra att utföra ett förtest för att se hur frågeformuläret 

fungerar och om det finns några problem med frågorna och frågeformulärets format. Några 

punkter att tänka på under förtestet är: 

- Förstår svaranden alla  frågor? 

- Har svaranden några svårigheter att besvara frågorna? 

- Har alla stängda frågor ett svar som gäller varje svarande? 

- Föreslår någon del av frågeformuläret partiskhet från din sida? 

- Skapar frågeformuläret ett positivt intryck för att motivera personer att svara? 

Baserat på resultaten från förtestet får du den slutliga formen av frågeformuläret.  

 

b) Intervjuer:  

Du kan också göra intervjuer med deltagarna. Beroende på syfte kan du välja individuella 

intervjuer ansikte-mot-ansikte, intervjuer med fokusgrupper eller telefon/Skype intervjuer 

med dina deltagare för att lära dig mer om deras reaktioner och för att få respons om 

utbildningen. Intervjuer är mycket kraftfulla när det gäller att avslöja perspektiv, 

erfarenheter, känslor och insikter. Det ska vara relativt enkelt men det kräver speciell övning 

och träning.  

Du kan genomföra intervjuerna i följande former: 

1) Strukturerade 

- Verbalt frågeformulär, formell serie av frågor utformade för att få fram specifika svar 

från svarandena  

- Du kan använda ett mycket strukturerat frågeformulär att följa.  

2) Halv-strukturerade 
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- Du har en lista med frågor, men du kan gå utanför listan och ställa ytterligare frågor. 

Du behöver inte strikt följa listan. 

3) Informella 

- Mindre formell än tidigare metoder och den kan ta formen av en avslappnad 

konversation.  

Det finns några allmänna riktlinjer för att göra intervjuer men inga strikta regler. Det är 

användbart att följa riktlinjerna nedan: 

o Ställ frågor som deltagarna lätt förstår 

o Ställ specifika frågor där det är möjligt 

o Ställ riktigt öppna frågor  

o Led inte svarandena med antaganden 

o Ställ enkla frågor 

o Ha undersökningar och uppföljningsfrågor 

o Blanda flera olika frågeformer 

o Följ frågorna noggrant 

o Leta alltid efter sätt att förbättra dina frågor 

Några typer av intervjufrågor är: 

1. Bakgrund/demografiska frågor  

2. Kunskapsfrågor (när började programmet?) 

3. Grundläggande beskrivande frågor (Hur frågor) 

4. Asikt/trosfrågor (Vad tror du...?) 

5. Känslofrågor (Hur känner du om ...?) 

6. Upplev/exempel frågor  

7. Jämförelse/kontrast frågor 

8. Uppföljning/förtydligande frågor 

 

Intervjuer har följande fördelar och nackdelar:  

 

Foto 4: Fördelar och nackdelar med intervjuer 
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Intervjuer kan vara mycket användbara för nivå 1 utvärderingar för att lära sig om 

deltagarnas reaktioner, men samtidigt beakta nackdelarna och fördelarna.  

 

Ø Nivå 2 Urvärdering: Inlärning  

På denna utvärderingsnivå är målet att bedöma kunskapen, färdigheterna eller 

kompetensen som är inriktade på utbildningen. Vad har dom lärt sig? Uppnås 

inlärningsmålen för utbildningen? Vad är nivån för inlärning? är några av de grundläggande 

frågorna som kan besvaras på denna utvärderingsnivå.  

Efter att ha fått reda på om deltagarna tyckte om/gillade utbildningen är nästa steg att ta 

reda på vad de har lärt sig. Det är mycket viktigt att se till att inlärning har ägt rum, och 

därför är denna utvärderingsnivå avgörande för att förstå om utbildningen uppfyller sina 

syften. inlärningsmålen är mycket viktiga i utvärderingsprocessen. Inlärningsutvärdering  bör 

fokusera på inlärningsmålen för att säkerställa att de uppfylls.   

På denna nivå kan du anta en av utvärderingstyperna, formativ-summativ för att 

genomföra en test av inlärningen kan använda följande verktyg:  

§ Verbal frågor under utbildningen 

§ För-post tester  

§ Muntligt prov 

§ Uppgifter under utbildningen 

§ Grupparbete, rollspel och övningar 

§ Skriftliga test/prov under och efter utbildningen  

§ Uppsatser 

§ Portföljer  

§ Termisnmitt/slutpresentation 

§ Rapporter 

§ Tester på nätet 

 



 
 
 
 
 

56 
 

Inlärningsutvärdering kan verka enklare än andra utvärderingar, men kvaliteten på 

mätverktyget, dess giltighet och tillförlitlighet är avgörande. Tanken är att mäta exakt vad vi 

vill mäta. Några tips för denna utvärderingsnivå presenteras nedan (WHO, 2010, p.19): 

• Inlärningstester är lämpliga för längre utbildningar 

• Det är viktigt att fokusera på inlärningsmålen under utvärderingen 

• Inkludera bara det som täcks av utbildningen 

• Se till att testet eller verktyget du använder är en giltig och pålitlig mätning 

• Använd inte test för att rangordna deltagarna 

• Överväg vad du ska göra om du misslyckas 

 

I denna utvärderingsnivå är det mest använda verktyget de skriftliga proven. Nedan hittar 

du mer information om hur du förbereder skriftliga prov för att mäta kunskap. 

 

a. Skriftliga prov  

Skriftliga prov kan ses som enkla att administrera och behöver endast papper och penna för 

att genomföras. De kräver emellertid noggrann planering och förberedelse. Nedan hittar du 

fördelar och nackdelar med skriftliga prov (Race, 2006, p. 38): 

 

 

Foto 5: Fördelar och Nackdelar med Osedda Skriftliga Prov 

 

Experter för utvärdering och prov har flera gånger väckt oro över användningen av 

osynliga tidsbegränsade prov för att bedöma elevernas prestanda. Men med noggrann 

planering kan de förvandlas till kraftfulla verktyg. Här är några praktiska förslag:  

• Försök att få ett expertutlåtande i stället för att kämpa med att förbereda det själv 

• Testa dina examensfrågor med dina kollegor 

• Ha alltid dina inlärningsmål framför dig 

• Håll frågorna och instruktionerna korta och tydliga  

• Se till att du inte mäter samma saker och med bara korta uppsatsfrågor 
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• Gör frågeställningen lätt att följa  

• Se till att det finns ett tydligt svar för varje fråga 

• Skriv ut ett svar på dina egna frågor 

• Förbered ett betygsdokument och ange tydligt kriterierna och markeringsschemat 

• Testa frågorna under utbildningen med olika övningar och uppgifter 

• Korrekturläs alltid dina frågor för att undvika stavfel och grammatiska fel   

• Justera den tillåtna tiden inte bara enligt antalet frågor utan också efter svårigheten 

Skriftliga test eller prov kan ha olika former. Vanligaste formen är "osynliga" tester/prov 

där eleverna inte ser frågorna innan provet och allt läromedel är otillgängligt. Du kan också 

välja att genomföra "ta hem" prov, där eleverna besvarar frågorna hemma och sedan 

återvänder till utbildaren. “Öppen bok” prov utförs i utbildningsrummet under utbildarens 

observation, men eleverna kan använda sina läromedel för att svara på frågorna.      

I alla dessa undersökningstyper inkluderar du olika typer av frågor. Några av de vanligaste 

typerna av frågor är: 

¾ Sant/Falskt  

¾ Flerval  

¾ Flervalssvar  

¾ Öppet svar/Uppsats 

¾ Kort svar 

¾ Fyll I luckorna  

¾ Matchade frågor 

¾ Målanalys/analytiska frågor 

 

Några exempel för varje frågetyp ges nedan: 

Sant/Falskt Frågor: De svarande presenteras med ett uttalande och uppmanas att välja om 

uttalandet är sant eller falskt. 

Antalet anställda i ett mikroföretag är mer än fem 

(�) Sant         (   ) Falskt  
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Flervalsfrågor: Dessa frågor består av en frågestam och flera alternativa svar (val). Det finns 

bara ett korrekt svar bland alternativen och de andra alternativen kallas ”distraherare”. Ju 

närmare distraheraren är svaret är frågan desto svårare.  

Vilka är de primära ekonomiska målen för alla företag? 

a. Verkningsgrad, Effektivitet, Styrka och Flexibilitet 

b. Effektivitet, Verkningsgrad, Styrka, och Framgång 

c. Liquidity, Kontroll, Verkningsgrad, och Styrka 

d. Liquidity, Lönsamhet, Effektivitet, och Stabilitet 

(Rätt svar: d) 

 

Flersvarsfrågor: De svarande får flera alternativa svar, men här måste de välja mer än ett 

alternativ.  

I följande lista väljer du de 4 Ps för ett företags marknadsföringsmix 

� produkt 

� pris 

� befordran 

� plats  

� passion 

� princip 

� paritet 

� prestanda 

� betala 

 

Frågor med Korta svar: Dessa frågor låter svaranden svara med fullständiga meningar eller 

fraser. Det är viktigt att markera hur långt svaret måste vara och ge tillräckligt med utrymme 

för svaret. Nedan kan du se två olika exempel med korta svar: 

Vad är upphovsrätt? Vilken typ av material täcker det? Vänligen Förklara med fyra 

meningar. 
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Skriv lite om fondresurser:  

a.________________________  

b.________________________ 

c. ________________________ 

d.________________________ 

 

Frågor om uppsatser: Frågor om uppsatser kräver en snabb fråga att besvara. Det kan vara 

några stycken till några sidor. Svaren är mindre strukturerade. Det är öppet och kräver 

analytiskt tänkande, kreativitet och korrekt skriftlig form (i grammatik och form). 

Poängräkning kan vara svårt och tidskrävande. Således skulle det vara till stor hjälp att skapa 

någon slags poängrubrik 

Vad är en affärsmodell? Varför är det viktigt för ett företag att ha en affärsmodell? 

Tillhandahåll och diskutera ett exempel på ett specifikt företags affärsmodell för att 

illustrera ditt svar (Vänligen tillhandahåll ditt svar i 4-5 punkter). 

 

 

Betygsrubrik:  

3 poäng - Tillhandahåll lämplig förklaring av en affärsmodell 

3 poäng - Tillhandahåll lämplig förklaring till varför ett företag måste ha en affärsmodell 

4 poäng - Tillhandahåll lämpligt exempel och diskussion om en specifik affärsmodell 
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Fyll i Luckorna: Denna typ av frågor ber svarandena om att bara ge några få ord eller fraser 

som svar. Det är lätt att få poäng men svårt att använda på högre nivå och komplex 

inlärning.  

Vänligen fyll i luckorna med rätt ord/fras 

1. Det resterande beloppet efter att ett företag har dragit bort alla kostnader från de 

totala försäljningsintäkterna kallas_____________________. 

2. En ________________________ är en typ av affärsorganisation. 

3. Nätverk är viktigt att ____________ ett företag. 

 

Mtachande Frågor: Dessa frågor kräver parning av var och en av en uppsättning stjälkar 

(t.ex. definitioner) med ett av valen som tillhandahålls på provet. Dessa frågor används ofta 

för att bedöma igenkänning och återkallelse som ifyllning av luckor och som används ofta i 

kurser där förvärv av detaljerad kunskap är ett viktigt mål.  

 

Matcha varje frågetyp med dess definition: 

1. Flerval ________ a) Endast två möjliga svar 

2. Sant/Falskt  __________ b) Lika antal stjälkar och val 

3. Matchning  _________ c) Endast ett korrekt svar men minst 

tre val 

 

Fallanalys/Analytiska Frågor: De svarande presenteras med ärenden och frågor som kräver 

att de svarande analyserar ärendet och använder sina kunskaper för att besvara frågan. 

Nummerge och ange dina huvudidéer/poäng tydligt. Förklara det sen med dina egna ord 

och i rätt sammanhang med följande exempel. I det här exemplet, identifiera och förklara 

fyra karaktärsdrag/egenskaper hos Steve Jobs som hjälpte honom att lyckas i sin 

verksamhet. 

Steve Jobs och hans vän Steve Wozniak var självlärda ingenjörer som skapade ett av de 

mest populära, revolutionerande teknikmärken, “Apple”. Steve Jobs var inte den första 

som hade en idé att skapa en användarvänlig dator, och han var inte den första som kom 
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med en idé om musikspelare eller smarttelefon, men han var den första personen som 

implementerade dem. Han täckte potentiella idéer och implementerade dem sedan på 

sätt som ingen någonsin hade drömt om förut. Apple produkter, oavsett om det är en 

dator, bärbar dator, iPod, iPhone, iTunes eller på annat sätt, dom finns överallt. Inte bara 

Apple produkter är högkvalitativa tekniska artiklar, utan företaget har också överlägset 

varumärke och en stark företagsimage, vilket gör dem till ett av de mest populära och lätt 

igenkända märkena i världen. 

 

b. Presentationer 

Presentationer framför hela klassen har nyligen varit ett populärt sätt att utvärdera och det 

kan också vara ett lämpligt verktyg för ditt utbildningsprogram. Det kräver olika färdigheter 

och kompetenser än att skriva ett prov eller en muntlig tenta. Fördelar och nackdelar anges 

nedan (Race, Brown and Smith, 2005, p. 78). 

 

 

 
Foto 6: Fördelar och Nackdelar med Presentationer 

Släkt och kollegor erbjuder riktlinjer att följa för att använda presentationer som ett 

verktyg för utvärdering och för att övervinna några av nackdelarna (2005, pp.79-80): 
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• Var tydlig med syftena med studentpresentationer.  

• Gör kriterierna för bedömning av presentationer från början tydliga för att synliggöra 

förväntningarna för eleverna 

• Låt eleverna delta i formulering eller vikt av bedömningskriterierna. Det här kan göras 

vare sig  

• Ge eleverna några tidigare övningar vid utvärdering av presentationer.  

• Låt eleverna ha en markfri repetition.  

• Engagera eleverna i utvärderingen av sina presentationer.  

• Se till att bedömningskriterierna sträcker sig över presentationsprocesser och 

presentationernas innehåll på ett förnuftigt sätt 

• Gör upp rutnät/rubrik med hjälp av de överenskomna kriterierna.  

• Var realistisk om vad som kan uppnås.  

• Tänk på arenan.  

• Överväg att bedöma med videoband.  

 

 

Ø Nivå 3 Utvärdering: Beteende  

Målet med denna utvärderingsnivå är att mäta om den studerande tillämpar de kunskaper 

och färdigheter som förvärvats under utbildningen i övning och om svaret är ja, i vilken 

utsträckning använder eleven dessa färdigheter och kunskaper. Som ett resultat av 

inlärningen vill vi observera en förändring i beteendet som är målet för utbildningen och det 

är inte så lätt att utvärdera. För arbetsrelaterade utbildningar kan observationer och 

utvärderingar på arbetsplatsen vara till hjälp för att se om eleverna verkligen tillämpar nya 

färdigheter. Det kan vara svårt att observera och bedöma förändringar i lärarnas beteenden 

och handlingar, men det är mycket viktigt att bedöma eftersom förändring i beteende är det 

slutliga målet för alla inlärningsaktiviteter. 

Vissa verktyg eller utvärderingstyper som du kan använda i detta skede inkluderar (WHO, 

2010, p. 24): 

¾ Undersökningar och frågeformulär 
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¾ Uppföljningsintervjuer (med både eleven och handledaren) 

¾ Fokusgrupper 

¾ Arbetsuppgifter baserade på utbildningen 

¾ Handlingsplaner för förändring 

¾ Arbetsobservation av en oberoende observatör  

¾ Simuleringsövningar  

 

Som utbildare kan du använda en eller en kombination av dessa metoder beroende på 

ämnet och målet. 

På denna utvärderingsnivå är det avgörande att göra målet och kriterierna för 

utvärderingen tydliga, eftersom olika utbildningar kan kräva olika lösningar. Dessutom i 

denna utvärderingsnivå, jämfört med tidigare nivåer, görs utvärderingen efter utbildningen 

och kanske med ett visst intervall. WHO (2010) utvärderingsriktlinjer ger tips att följa för att 

utvärdera beteenden (p. 24): 

• Innan du utvärderar, se till att du vet vad du letar efter.  

• Ge dig själv tid att utvärdera.  

• Få eleven att känna sig lugn.  

• Sök objektiv, inte subjektiv respons.  

• Ge eleven tid att förklara om nya färdigheter inte tillämpas.  

• Utbildarens svar bör ges i förtroende. Se till att utvärderingen matas tillbaka in i 

utbildningen.  

• Var redo att hitta förändringar som du inte förväntade dig. 

 

Ø Nivå 4 Utvärdering: Results  

Denna utvärderingsnivå syftar till att mäta förbättringarna i teamet, programmet eller 

arbetssituationen till följd av utbildningen. Därmed ger det oss en bra möjlighet att se hur 

bra utbildningen fungerar och om den verkligen kan skapa förändringar och effekter. Det 

kräver helhetssyn, men det är avgörande för att förstå utbildningens betydelse. 

¾ Uppföljande frågeformulär på programnivå 
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¾ Uppföljande övningssessioner  

¾ Programuppgifter  

¾ Övervakning för programprestanda  

¾ Handlingsplan  

¾ Fokusgrupper  

¾ Simuleringsövningar.  

 

Till exempel kan du göra en utvärdering av entreprenörskapsutbildningen efter att den är 

avslutad för att kunna se dess effekt och betydelse. Några förslag på en framgångsrik 

tillämpning av nivå 4 utvärdering är:  

• Ha realistiska förväntningar 

• Inte all utbildning kan utvärderas på nivå 4 

• Kom ihåg att du utvärderar den utbildning som erbjöds 

• Viss information du behöver kan redan finnas i filerna 

• Var ärlig med dig själv 

• Leta efter bevis, inte efter spår 

• Baslinjeinformation är viktigt 

Som du redan har sett finns det oändliga alternativ när det gäller utvärderingsverktyg 

som du kan använda. Ändå är den viktigaste frågan att tänka på när du väljer rätt typ av 

verktyg målen för din utbildning och syftet med din utvärdering. Tänk också på målgruppen, 

deras bakgrund och färdigheter och kompetenser utöver de fysiska förhållandena och 

utrustningen. Det är inte vettigt att planera en frågesport/tentamen på nätet om deltagarna 

inte har tillgång till internet eller datorer.  

 

Steg 4: Samla Information 

Det fjärde steget i utvärderingen är att samla in information, vilket innebär att använda 

de verktyg och metoder du valde och utvecklade eller förberedde. Nu är det dags att 

distribuera dina frågeformulär, prov, tentamen/frågesport eller att hålla presentationer och 

genomföra intervjuer.  
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Det som är viktigt att tänka på med detta steg är att deltagarna är väl informerade om 

datum, tid, längd och plats för utvärderingen. Gör klart detaljerna i utvärderingen långt 

innan. En annan viktig fråga är material och utrustning du behöver för att göra din 

utvärdering. Se till att du har mer än tillräckligt med kopior av frågeformulär/prov för att 

vara på den säkra sidan. Innan utvärderingen börjar ska du tydligt informera deltagarna om 

förväntningarna eller kraven och reglerna för den specifika utvärderingstypen du tillämpar. 

Du kan också informera dem om betygskriterierna. Dessutom är en rättvis, transparent och 

objektiv tillämpning av utvärderingen mycket viktig för utvärderingens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Se till att varje deltagare behandlas på samma sätt under insamlingen av 

information. 

 

Steg 5: Analysera och Rapportera Resultat 

 

a. Dataanalys 

Beroende på vilken utvärdering du tillämpade så kan du använda olika analysmetoder för 

din utvärdering. För nivå 1 utvärderingsfrågeformulär kan du till exempel använda 

datoriserade analysprogram som SPSS eller AMOS eller bara Microsoft Excel, om du inte 

behöver göra en komplex dataanalys. För dina ändamål räcker det med en enkel analys för 

att dra nödvändiga slutsatser från din information. 

Du kan använda frekvensfördelning och genomsnitt som två grundläggande sätt att 

analysera för att se vad de allmänna reaktionerna är, speciellt för frågeformulär som 

genomförts vid utvärdering på nivå 1 för att mäta deltagarnas reaktioner.  

Du kan också använda siffror, diagram och tabeller för att visualisera dina resultat. De är 

användbara verktyg för att presentera statistisk och komplex information snabbt och enkelt. 

Cirkeldiagram och stapeldiagram är de vanligaste graferna som används för att fördela 

resultaten samt för att jämföra kategorierna.  

 

b. Rapportering  

Den sista delen i steg 5 utvärderingen är att utforma utvärderingsrapporten. Det är 

avgörande att sammanföra allt du tillämpat och presentera i en slutsats angående mål för 
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både utbildningen och utvärderingen. Den måste tydligt förklara målen för utbildningen som 

uppnåddes och till vilken grad. Dessutom måste du också överväga vem du kommer att 

meddela resultaten. Nedan presenteras några tips för meddelandet av 

utvärderingsresultaten.  

 

Sätt att meddela utvärderingsresultat 

Följande frågor kan fungera som vägledning för att välja lämpliga kommunikationsformer: 

• I vilken utsträckning och på vilka specifika sätt är informationen relevant för 

användarens verkliga och framtvingade problem? 

• I vilken utsträckning är informationen praktisk ur användarens perspektiv? 

• I vilken utsträckning är informationen användbar och omedelbart tillämpbar i 

användarens situation? 

• Vilken information kommer användaren att anse som trovärdig och vilka 

rapporteringsmetoder som stöder den trovärdigheten? 

Källa: Morris, Lynn Lyons, et al. (1987) i JICA, 2015, p. 34 

 

Utvärderingsrapportöversikt 

När du vet vilken typ av information som kommer att vara relevant och användbar för de 

primära användarna kan du utveckla en utvärderingsrapportöversikt. Du hittar ett exempel 

på en rapportöversikt nedan (JICA, 2015, pp. 34-35). 

¾ Sammanfattning 

o Syftet med utvärderingen 

o Utvärderingens målgrupper 

o Viktiga undersökningsresultat och rekommendationer 

¾ Programbeskrivning 

o Programbakgrund 

o Programmål/Syfte 

o Programdeltagare 
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o Programaktiviteter 

¾ Utvärderingsdesign och metoder 

o Syftet med utvärderingen 

o Utvärderingsdesign 

o Insamlingsmetoder för information 

¾ Undersökningsresultat och Resultat 

o Beskrivning av hur undersökningsresultaten är organiserade (t.ex. genom 

utvärderingsfrågor, teman/frågor) 

o Resultat av analyser av kvantitativ och/eller kvalitativ information som 

samlats in 

¾ Rekommendationer 

o Rekommendationer för åtgärder baserade på dessa slutsatser 

¾ Bilagor 

o Lista på deltagare 

o Seminarium/utbildningsmaterial 

o Frågeformulär, för/post tester 

o Sammanfattning av programutgifter 

 

Slutsats 

Utvärdering är en mycket viktig del av all utbildningsaktivitet. Det kräver noggrann planering 

och rigorös tillämpningsprocess. Som utbildare har du ett brett utbud av alternativ att välja 

mellan och vi hoppas att den här handboken hjälper dig att genomföra en välplanerad och 

trovärdig utvärderingsprocess.   
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Ordlista6 

Utvärdering: En utvärdering är en systematisk bestämning av meriter, värde och betydelse 

för något eller någon som använder kriterier mot en uppsättning riktmärken. 

Utvärderingsmetoder: Utvärdering är en metodologiskt varierande term som involverar 

användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder, inklusive fallstudier, 

enkätundersökningar, statistisk analys och modellbyggande bland andra. 

Utvärderingsverktyg: Utvärderingsverktyg används för att samla in information. Dessa finns i 

olika former och kan delas in i kategorier som frågeformulär, undersökningar, tester, 

intervjuer, fokusgrupper, observationer och prestandauppgifter. 

Konsekvensundersökning: En konsekvensundersökning är ett utvärderingsverktyg för att 

mäta i vilken utsträckning färdigheter och kunskaper som förvärvats i programmet har 

överförts till förbättrat beteende och de slutliga resultaten som inträffade eftersom 

deltagarna deltog i utbildningsprogrammet. 

För/Post Test: För/post testet är en vanlig form av utvärdering för utbildningsprogram när 

det gäller deltagarnas kunskapsförbättring. 

Identiska tester kan användas för för och post testet för att jämföra betyg före och efter 

utbildningen. 

Frågeformulär: Frågeformulär är ett av de vanligaste verktygen som används för att 

utvärdera utbildningsprogram. Frågeformulär kan användas för att få subjektiv 

information om deltagarnas känslor. 

Halv-strukturerade Intervjuer: En halv-strukturerad intervju är en intervju med en individ 

eller individer som följer en fördefinierad frågeuppsättning. Det är flexibelt, så att nya 

frågor kan tas upp under intervjun som ett resultat av vad intervjuobjektet säger. 

 

  

                                                        
6 Den här ordlistan är tagen från JICA, 2015, p. 3.  
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Kapitel 6: Fullstudier/exempel på utbildningar 

 

Det finns många bra exempel som kan presenteras under nyckelorden utbildning, 

invandrare och entreprenörer. Från detta stora hav av initiativ valde vi några som kan anses 

vara användbara för detta projekt och försöker understryka i var och en av dem de mest 

relevanta elementen, enligt vår åsikt. 

Som ni ser här har några framgångsrika initiativ inom detta område mer än bara en 

utbildning för invandrare. Som metod tror vi att det är nödvändigt men inte tillräckligt. 

Korrekt val av målgrupp, långsiktigt engagemang från alla inblandade parter, 

kompletterande stöd, mentorskap, coaching är bara några av de avgörande faktorerna för 

att uppnå de förväntade bra resultaten.  

 

PEI - Projekt som främjar invandrarentreprenörskap 

Webbplatser:  

- https://www.acm.gov.pt/-/programa-de-empreendedorismo-imigrante-pe-1; 

- https://www.facebook.com/empreendedorismoimigrante 

 

Höjdpunkter:  

- varaktigt initiativ, startad 2009; 

- blandat stöd, kurs/coach/studiegrupp; 

- extern bedömning som visar framsteg och effekter av utbildningar/samrådets 

framsteg; 

 

Kort beskrivning: PEI (Projekt som främjar invandrarentreprenörskap) är ett projekt för att 

uppmuntra entreprenörskap i invandrarsamhällen och det infördes av Alto Comissariado 

para as Migrações, Gabinete de Apoio ao Empreendedor Migrante (High Commission for 

Migrations, Portugal). Till skillnad från andra projekt som införts under 2-3 år verkar detta 

initiativ ha lång livslängd. Det startade 2009 och det har fortfarande, 2018, deltagare på de 

organiserade kurserna.  

Det stöd som organisatörerna erbjuder invandrare består av följande element: 



 
 
 
 
 

71 
 

1) Utbildningskurs, “Stödja skapandet av företag”, 62 timmar, i 10 veckor, att stödja 

deltagarna att strukturera en affärsidé och utveckla entreprenörskompetens. De 

deltagande får ett intyg om närvaro plus ett rekommendationsbrev om den 

föreslagna affärsidén.  För att kvalificera sig till denna kurs fyller deltagarna ett 

registreringsformulär och följer en intervju för att synkronisera sina förväntningar 

med kursen. 

2) Rådgivning – deltagarna får stöd för att kristallisera sin affärsplan;    

3) Tematiska studiegrupper, möten, andra evenemang - vid behov;  

Utbildare, tekniker och institutioner har handboken7 Aktivera för entreprenörskap: 

Handbok som stöd till projektgenomförandet “Främjande av  invandrarentreprenörskap” 

som innehåller PEI erfarenhet sedan 2009.    

En extern utvärdering visade framstegen, nöjdhetsgraden, företagets överlevnadsgrad, 

antalet deltagare och de företag som inrättades av deltagarna i detta program. 8  

 

iStart 

Webbplats: https://fag.nsfv.no 

 

Höjdpunkter:  

- det är fokuserat på högutbildade invandrare; 

- användning av effektiviseringskonceptet i företag; 

- hållbart initiativ; 

 

Kort beskrivning: Detta initiativ är utvecklat av “Norskt centrum för multikulturellt 

värdeskapande” som skapades 2006 och det fortsätter fortfarande. Centret erbjuder 

                                                        
7 CAPACITAR PARA O EMPREENDEDORISMO Guia de apoio à implementação do projeto 0“Promoção do 
Empreendedorismo Imigrante”  [Online] 
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/27766/Capacitar+para+o+Empreendedorismo.pdf/b78e007d-
f526-4dc4-b9ff-be5c3433e850  - [Retrieved on 05.08.2018]; 
8 Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante [Online] 
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/0/Estudo+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+impacto+e+resultados
+do+PEI_junho+2014.pdf/4678f85b-1da9-42f7-8b41-282993bf4b98  - [Retrieved on 05.08.2018]; 
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intensiv utbildning för invandrare, när det gäller affärsverksamhet, och får råd av en 

expertgrupp plus ett nätverk för kamratinlärning.  

En viktig inlärningsmetod som används i detta exempel är Effektiviseringskonceptet, som 

introducerades av Dr. Saras D. Sarasvathy 20019. Hon förklarar detta begrepp som 

understryker skillnaden mellan orsaksresonemang och effektivt resonemang. I 

orsaksresonemang följer en kock stegen och föreslår en måltidsmeny med alternativ. Han / 

hon kommer att bestämma en, köpa ingredienserna och laga den utvalda måltiden i 

hans/hennes välutrustade kök. I effektivt resonemang får kocken att se vilka ingredienser 

som finns tillgängliga i ett okänt kök, vilken utrustning som finns tillgänglig och under dessa 

förhållanden föreslå och laga en måltid med tillgängliga möjligheter.  

Effektivitetslogiken är känd för att ha dessa fem principer10: 

- Fågeln i handen principen – framtida entreprenörer utgår utifrån vem dom är, vad 

dom vet och vem dom känner. 

- Den Prisvärda förlustprincipen – börja sälj produkten, kontrollera responsen, justera 

produkten och så vidare; 

- Den Strategiska Principen (Crazy Quilt Principle) – fokuserar på att bygga partnerskap 

från början, få föråtaganden från potentiella kunder, partners osv.; 

- Utnyttja beredskap principen (the Lemonade Principle) – förmågan att förvandla det 

oväntade till lönsamt, ersätta den klassiska Ready-Aim-Fire med Ready-Fire-Aim 

iteration, det är det anpassningsbeteendet och variabler som företagaren mött på 

resan; 

- Piloten-i-planet – kamp för personlig kontroll, att vara pilot för DITT plan ger en 

speciell motivation men det är svårt att få när du bara arbetar för en lön; 

För att ta ett exempel från affärsvärlden, låt oss föreställa oss att en musiker har idén att 

starta ett litet företag inom utbildningsområdet, att leverera grundläggande musikkurser för 

vuxna. Hon kommer att besöka potentiella kunder, partners, föråtaganden i sin stad. Under 

denna process upptäcker hon att människor är teoretiskt intresserade men när det handlar 

                                                        
9 Sarah D. Sarasvathy, Vad gör entreprenörer företagande? [Online]  
http://www.effectuation.org/sites/default/files/research_papers/what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-
sarasvathy_0.pdf [Retrieved on 05.08.2018] 
10Samhälle för effektiva åtgärder [Online] http://www.effectuation.org - [Retrieved on 05.08.2018];  
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om de verkliga åtagandena, de flesta av dem gav upp, och motiverade bristen på tid. I sin 

dialog får vår artist andra olika förslag. Till exempel sade några av dem att deras barn skulle 

vilja delta eftersom de har mer tid än sina föräldrar som går med på att stödja deras 

deltagande. Därför justerar vår hjältinna förslaget och kommer med ett annat erbjudande: 

musik efter skolan för barn och ungdomar. Det här erbjudandet är engagerat av 10 familjer 

så hon har den första kursen utsåld och härifrån går saker i rätt riktning. 

 

Digital Inkludering E-inlärning 

Webbplats: https://digitalinclusiontools.com 

 

Höjdpunkter:  

- moduler på nätet; 

- interaktiv presentation; 

- bedömningsfrågesport på nätet; 

- aktivt organisationsnätverk som är aktivt inom invandrarens område; 

 

Kort beskrivning: Projektet ‘Digitala verktyg för att inkludera flyktingar, asylsökande och 

invandrare’ utvecklades på Erasmus+ av 9 kompanjoner från 6 länder: DGSSIS - Community 

of Madrid, the Community of San Egidio i Spanien, the Union of South-East Region Local 

Authorities i Bulgarien, the Association sant'Andrea apostolo della carità i Italien, the 

Hildburghäuser Bildungszentrum e. V. i Tyskland, the University of Nicosia, the Centre For 

Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd - CARDET i 

Cypern och the Centre for European Constitutional Law i Grekland11. 

Bland andra element skapade deltagarorganisationen bland annat en e-

inlärningsplattform med användbara material som kan användas i en utbildning för 

invandrare.  

Plattformen finns tillgänglig på https://elearning.digitalinclusiontools.com och den har 

fyra moduler riktade till invandrare: 

                                                        
11 Digital Inkludering e-inlärning [Online]  https://digitalinclusiontools.com/component/tags/tag/about-the-
partners  - [Retrieved on 05.08.2018]; 
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- Modul 1: Grundläggande datakunskap;   

- Modul 2: Grundläggande språkkunskap;  

- Modul 3: Praktik för att komma in på arbetsmarknaden;  

- Modul 4: Känn till dina lagar;  

- Modul 5: Entreprenörskap. 

 

 
Efter en snabb procedur för att skapa en användare kan de potentiella deltagarna få 

tillgång till innehållet grupperat i dessa områden:  

• Interaktiva presentationer; 

• Bedömningar – en frågesport med 9-10 frågor/moduler; 

• Forum – inte så mycket folk i det utforskande ögonblicket; 

• Användbara resurser, bibliografi; 
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Till exempel i området Grundläggande Språkkunskap har deltagarna möjlighet att i bilder, 

olika ord och efter ett avsnitt leka med sina kunskaper, och försöka svara på uppgifter osv. 

I modul 5, Entreprenörskap, föreslog kompanjonerna dessa inlärningsresultat: 

• “Utveckla personliga entreprenörskunskaper och beteenden för att individuellt kunna 

etablera ett företag;  

• Utveckla ett affärsförslag för att starta en ny satsning (starta en ny företagssatsning); 

• Utveckla en affärsidé för relevanta intressenter och introducera det nya företaget på 

marknaden; 

• Utveckla och motivera en mängd olika affärsscenarier inklusive en 

entreprenörsutvecklingsväg från idé till etablerat företag; 

• Reflektera över ens egen entreprenörskunskap, färdigheter och beteende och 

inlärningsprocess”12. 

En annan relevant information om detta projekt är att kompanjonerna skapade ett aktivt 

nätverksorganisation som är aktiv inom invandrarens område.  De som är intresserade av 

uppbyggnaden kan gå med i dem efter att ha läst detaljerna som finns tillgängliga här: 

https://digitalinclusiontools.com/gallery13  

                                                        
12 Digital Inkludering e-inlärning [Online]  https://elearning.digitalinclusiontools.com/course/view.php?id=6 - 
[Retrieved on 05.08.2018];  
13 Digital Inkludering e-inlärning [Online]  https://digitalinclusiontools.com/gallery   - [Retrieved on 
05.08.2018]; 
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Kompass – Entreprenörskapscenter 

Webbplats: https://www.kompassfrankfurt.de; 

 

Höjdpunkter:  

- hållbart initiativ, startade 2000; 

- utbildningsområdet är en del av ett komplicerat livscykelstöd som erbjuds (4+1 fraser); 

 

Kort beskrivning: Kompass – Entreprenörskapscenter startades 2000 i Frankfurt och från det 

ögonblicket var det mer än 22000 potentiella nystartande företag bland mottagarna av det 

erbjudna stödet 4 + 1 systemet erbjöd, ett stöd som inkluderar: 14 

- ett uppstarts simuleringssteg med ett kartläggningsverktyg – Närma sig & förvärva; 

- två för-uppstartsverktyg: profilering – Orientera & utvärdera och kartlägg – Planera & 

Kvalitet; 

- två inledningsfaser, med matchande verktyg: Starta & Tillämpa, Stabilisera & Väx). 

När det gäller utbildning täcker de åtminstone dessa ämnen: trender, hållbarhet, 

företagens sociala ansvar plus de delade verktyg för god praxis för utbildning till andra 

stödstrukturer.  

Som en del av stödsystemet finns ett starkt nätverk av lokal och regional relevans för 

företagarna tillgängligt. Det finns vissa material som kan hittas direkt på webbplatsen, till 

exempel affärsplaner, fasbeskrivningar, evenemang osv.15 

 
Tänk som en invandrare, agera som en lokalbo 

Webbplats:  https://www.udemy.com/think-like-a-migrant-act-like-a-local;  

 

Höjdpunkter:  

                                                        
14 Kompass i ett nötskal [Online]  
https://www.kompassfrankfurt.de/fileadmin/user_upload/file_collection/allgemein/Kompass_Presentation_e
nglish_WIF%C3%96_11012016.pdf  - [Retrieved on 06.08.2018];; 
15 Kompass [Online]  https://www.kompassfrankfurt.de  - [Retrieved on 06.08.2018]; 
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- kurser på nätet för invandrare; 

- gratis på forskningsögonblicket; 

 

Kort beskrivning: Enkel att följa, med praktiska att göra-listor, denna utbildning på nätet 

använder fördelarna med mikroinlärning för att introducera komplexa ämnen, från 

ackulturering till copping med kulturell chock. Kursen har 12 föreläsningar och 44 minuter 

totalt, grupperade i dessa relevanta 

områden:16 

- Vad är Migration; 

- Faser efter Migration;  

- Ackulturationsprocess;  

- Olika Samhällen; 

- Extra Samfund;  

- Känslomässig intelligens och 

mångfald;  

- Rädsla och saker att komma ihåg;  

- Hur man hanterar en kulturchock; 

- Lista över saker att söka efter i det nya landet;  

 

 

Arbeta med Invandrare och Flyktingar - Riktlinjer, Verktyg och Metoder 

Webbplats: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-

%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf;  

 

Höjdpunkter:  

- samling av metoder och verktyg, några av dem användbara för att införas i en 

utbildning; 

                                                        
16 Goutam Basak, Tänk som en invandrare, agera som en lokalbo  [Online]  https://www.udemy.com/think-
like-a-migrant-act-like-a-local  - [Retrieved on 06.08.2018]; 



 
 
 
 
 

78 
 

 

Kort beskrivning17: Den här handboken realiseras av International Young Nature vänner från 

Tjeckien och har mycket tydliga förklarade verktyg och metoder som också kan användas i 

utbildningssessioner. Du kan se det från den välkända interkulturella natten, dokumentär, 

berättelse till den mer komplexa stadsgårdsskötseln, teater för undertryckta eller M.O.O.D. 

Handboken innehåller också en samling pågående projekt, som kan hittas över hela Europa, 

om stöd och integration för invandrare.  

 
  

                                                        
17 Sabrina Grape, Mischa Snaije, Olga Karageorgiou, Arbeta med Invandrare och Flyktingar - Riktlinjer, Verktyg 
och Metoder [Online]  https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-
%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf  - [Retrieved on 06.08.2018]; 



 
 
 
 
 

79 
 

Bibliografi 
 

1) Projekt som främjar invandrarentreprenörskap [Online]  https://www.acm.gov.pt/-

/programa-de-empreendedorismo-imigrante-pe-1  - [Retrieved on 05.08.2018];  

2) CAPACITAR PARA O EMPREENDEDORISMO Guia de apoio à implementação do projeto 

0“Promoção do Empreendedorismo Imigrante”  [Online] 

https://www.acm.gov.pt/documents/10181/27766/Capacitar+para+o+Empreendedoris

mo.pdf/b78e007d-f526-4dc4-b9ff-be5c3433e850   - [Retrieved on 05.08.2018]; 

3)   Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do 

Empreendedorismo Imigrante [Online] 

https://www.acm.gov.pt/documents/10181/0/Estudo+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+

impacto+e+resultados+do+PEI_junho+2014.pdf/4678f85b-1da9-42f7-8b41-

282993bf4b98   - [Retrieved on 05.08.2018]; 

4) Sarah D. Sarasvathy, Vad gör entreprenörer företagande? [Online]  

http://www.effectuation.org/sites/default/files/research_papers/what-makes-

entrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy_0.pdf  [Retrieved on 05.08.2018] 

5) Samfund för effektiva åtgärder [Online] http://www.effectuation.org  - [Retrieved on 

05.08.2018]; 

6) Digital Inkludering e-Inlärning [Online]  https://elearning.digitalinclusiontools.com/ - 

[Retrieved on 05.08.2018]; 

7) Kompass [Online]  https://www.kompassfrankfurt.de   - [Retrieved on 06.08.2018]; 

8) Goutam Basak, Tänk som en invandrare, agera som en lokalbo  [Online]  

https://www.udemy.com/think-like-a-migrant-act-like-a-local   - [Retrieved on 

06.08.2018]; 

9) Sabrina Grape, Mischa Snaije, Olga Karageorgiou, Arbeta med Invandrare och Flyktingar 

- Riktlinjer, verktyg och Metoder [Online]  https://www.salto-

youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-

%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf   - [Retrieved on 06.08.2018]; 

 



 
 
 
 
 

80 
 

 

Bilaga 

 

Logistik kontrollista 

 

Från boken “Handbok för god praxis för utbildningsmetoder Hur man blir en effektiv och 

inspirerande utbildare” 

Använd den här kontrollistan för att förbereda en framgångsrik utbildning. Den 

föreslagna tidslinjen som ges är bara ett exempel för att hjälpa till att tänka framåt. 

Kontrollistan är skriven under förutsättning att du täcker alla artiklar på listan på egen hand 

som utbildare, om du har hjälp i form av logistikperson eller medutbildare, dela då upp 

arbetet, men se till att allt i kontrollistan är täckt – som utbildare är du ansvarig för 

processen!  

 

1. Utbildningsmaterial (sex månader före utbildningen)  

Ø Anpassad version av den här kontrollistan  

Ø Utbildningsplan  

Ø Utbildningens tidslinje  

Ø Utbildningsmål  

Ø Källor Diabilder (powerpoint, keynote eller annat)  

Ø Diabilder i presentationsformat (som källor, eller pdf eller annat)  

Ø Utbildarens noteringar för diabilder (kanske en del av diabilderna)  

Ø Elevens förberedningsinstruktioner (att göra före utbildningen)  

Ø Elevens utskrivna handbok/kursinnehåll  

Ø Elevens utskrivna diabilder  

Ø Elevens utskrivna noteringar för diabilder  

Ø Elevens utskrivna tidslinje (utbildningsschema för elever)  

Ø Elevens utskrivna stödpapper  

Ø Elevens andra stödpapper (tex. för övningar)  

Ø Elevens stödpapper medier (tex. USB sticka med all relevant material)  
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Ø Elevens andra material (tex. Kostnadsfria böcker)  

Ø Annan utbildninsbaserade material (för övning, program, VMs, osv)  

Ø Kommersiella material (för PR)  

 

2. Elevförberedelse (börjar tre månader före utbildningen)  

Ø Konsolidera listan över elever med all relevant information (inklusive e-post adress)  

Ø Skicka utbildningsöversikt inklusive: utbildningsplats (och hur du hittar dit), 

hotellförslag (om övernattning behövs), grundläggande tidslinje för utbildningen, 

utbildningsämnen som täcks  

Ø Skicka elevförberedelse instruktioner (om någon)  

Ø En till två veckor före utbildningen: skicka påminnelse inklusive: plats (inklusive 

utbildningsrum) och hur man hittar dit, slutlig tidslinje för utbildningen, 

nödkontaktnummer (vid reseförseningar eller sjukdom) och eventuella detaljer i sista 

stund  

 

3. Inspektion av Utbildningsplats (en månad före utbildningen)  

Ø Logistik kontaktperson inklusive nödåtkomst 

Ø Kontaktperson för audiovisuella anläggningar inklusive nödåtkomst  

Ø Ledningens kontaktperson för upptrappningar inklusive nödåtkomst  

Ø Öppettider för tidig ankomst och sen avresa (undantagsförfarande?)  

Ø Guidad tur med logistik och / eller handledningskontakt(er)  

Ø Utbildningsrum identifiering  

Ø Hur hittar eleverna utbildningsrummet  

Ø Instruera logistikkontakt om rumslayout (diskutera vid behov) 

Ø Demonstration av miljöanläggningar i rummet (luftkonditionering och dess kontroll, 

fönster, osv.): testa själv (vet du hur du ställer in luftkonditioneringen?)  

Ø Demonstration av audiovisuella anordningar i rummet (projektor, skärm, blädderblock, 

whiteboard, markörer, osv.): testa själv (tex. med din egen bärbara dator och 

diabilder)  

Ø Nödutgångar: testa tillsammans med din kontakt(er)  
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Ø Brandinstruktioner (något speciellt? Tex. brandlarm)  

Ø Toaletter män, kvinnor stimulerande  

Ø Rum för att ta emot eleverna innan utbildningen startar (om inget finns tillgängligt, 

använd utbildningsrummet) 

Ø Rum för pauser (om inte i utbildningsrummet)  

Ø Rökruta  

Ø Annan specifika instruktioner/information (fråga dina kontakter) 

 

 

 

4. Utbildningsrum (två timmar före utbildningen)  

Ø Ingångsinstruktioner på plats (tex. Hur hittar jag till utbildningsrummet)? Om det 

behövs adress med reception eller dina kontakter  

Ø Om tilldelat utbildningsrum är ett annat rum än det som överenskommits: eskalera 

omedelbart, gå tillbaka till "utbildningsplatsens" kontrollista och gör en snabbkoll med 

dina kontakter  

Ø Gå till utbildningsrummet och dubbelkolla igen på miljö och audiovisuella 

anläggningar och utrymmet i rummet: har du fel adress i dina kontakter 

Ø Kontrollera toaletter rutinmässigt: kolla med dina kontakter vid behov  

Ø Hitta din logistikkontaktperson och dubbelkontrollera nödåtkomst  

Ø Gå igenom tidslinjen med logistikkontakt, inklusive pauser (kaffe, lunch osv)  

Ø Hitta din audiovisuella kontaktperson och dubbelkontrollera nödåtkomst  

Ø Placera relevanta banderoller nära scenen (eller någon annanstans) 

Ø Om du har ytterligare material till salu eller för att undersöka (t.ex. böcker), placera 

dom på ett bord  

Ø Placera personliga namnbrickor för eleverna nära ingången  

Ø Ställ in varje praktikplats med en typskylt och allt träningsmaterial (om inga bord finns 

måste du placera allt det här nära ingången)  

Ø Se till att eleverna är väl mottagna (i receptionen, eventuella hjälpare du har eller dig 

själv), helst inte i utbildningsrummet  
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Ø Visa öppningsdiabilden innan de första eleverna kommer in i rummet  

Ø Om eleverna mottogs någon annanstans, öppna utbildningsrummet tio minuter före 

utbildningen (med många praktikanter, så tidigt som möjligt)  

 


