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1.Introduktion till iYOTs kursplan 

 
iYOTs kursplan är ett dokument som har skapats inom ramarbetet för Erasmus + projektet iYOT 

(In your own time), vilket är finansierat av den Europeiska unionen (2015-2017) och som söker 

efter att stödja den administrativa och vägledande kapaciteten inom vuxenutbildning och 

livslångt lärande organisationer över Europa. Vårt syfte är att få dem att agera bättre som 

motparter till det formella utbildningsystemet, främja den personliga utvecklingen och de 

transversala färdigheterna hos vuxna som ett sätt att öka färdighetskapaciteten, kompetensen 

samt att minska arbetslösheten. 

Huvudsyftet med projektet är att tillsammans utveckla en användarvänlig 

distansvägledningstjänst som möter vuxnas intressen, färdigheter, personliga- och 

yrkesutveckling under deras egen tillgängliga tid (In Your Own Time), vilket görs genom ett 

webbaserat mjukvarusystem med en innovative mobilapp (iYOT Software). Denna tjänst är 

riktad till vägledare som arbetar inom området för studie- eller karriärvägledning men också för 

vuxna som söker vägledning. 

iYOT-projektet involverar partners från fem olika länder (Sverige, Spanien, Slovenien, Portugal 

och Österrike) med bevisad erfarenhet inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsområdet. En 

sådan representation av enheter och länder bekräftar en äkta europeisk utgångspunkt som 

adresserar en äkta europé i behov av studie- och yrkesvägledning.  

Den nuvarande kursplanen för iYOT är designad för de som skulle vilja förnya, fördjupa sina 

kunskaper inom vägledningsområdet och lära sig om den nya mobilappen, vilken tillhandahåller 

distansvägledning. Noggrant förberedda moduler erbjuder användare att få allmän kunskap om 

distansvägledning, djup förståelse över huvuddragen och problemen med en effektiv 

distansvägledningstjänst samt kunskap om strukturen och målen med iYOT-programmet.  

Fortsättningvis kommer användaren att hitta användbar information om verktyg inom 

studievägledning med fokus på individuellt anpassade tillvägagångsätt beroende på studentens 

behov och studiesituation såväl som kunskap om hur man får en överblick av studentens 

komplexa studiesituation som en helhet. De som är intersserade av en karriär inom 

studievägledning kommer att få kunskap om elementen inom karriärvägledningspraktik, 

metoder och verktyg som är speciellt anpassade för karriärvägledning, kunskap om 

karriärvägledning, kunskap om karriärutveckling (strategier, överföringar, yrkesprofiler).  

Den här kursplanen tillgodoser vägledare med praktiska exempel för vägledning av 

jobbsökande, demonstrerar, till exempel, hur man underlättar skrivandet av ett CV, närmar sig 

förvirrade och defensiva klienter och upptäcker blindfläckar i deras yrkesattityder. Kursplanen 

erbjuder också allmän kunskap om mänsklig kommunikation och om vägledningsprocessen, de 

transversala färdigheter som behövs för att täcka mänsklig kommunikation genom 

vägledningsprocessen. Sist men inte minst, allmän kunskap om erkännande/validering av icke-

formell och informell inlärning, fyra faser av processen, kompetenser som behövs för att kunna 
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fortsätta med processen och metoderna och verktygen som används i 

erkännandet/valideringen av icke-formell och informell kunskap. 

1.1 Målgrupp 

 Vuxenutbildare/lärare/mentorer/jämlikar/vägledare/rådgivare som vill bli 

vägledare i iYOT-appen.  

1.2 Syften och mål 

 Att öka kapaciteten hos vuxenutbildare och personal på 

vuxenutbildningsorganisationer genom att erbjuda olika kurser, praktiker, livslångt 

lärande aktiviteter och vägledningstjänster till vuxna deltagare med snabb och effektiv 

tillgång till vägledning och information. 

 Att öka deltagandet av vuxna inom vägledning genom den innovativa mobilappen iYOT 

för distansvägledning och på deltagarnas egna tid samt öka deras förmåga att ta på sig 

nya inlärningar, mobilitet eller arbetsmöjligheter.  

 Att träna ett team med vägledare för att komplettera iYOTs mobilvägledning i 

praktiken. 

 

1.3 Instruktioner för användning av iYOTs kursplan 

iYOTs kursplan består av fem olika moduler: 

1. Distansvägledning och iYOT-projektet 

2. Studievägledning 

3. Karriärvägledning 

4. Väglednings- och kommunikations metoder 

5. Erkännande/validering av icke-formell och informell kunskap 

 

Längd: max. 40 timmar  

Varje modul tar ungefär 6-8 timmar. Det rekommenderas att färdigställa alla fem moduler för 

att kunna få ett iYOT certifikat där det står att du är en kvalificerad iYOT-vägledare. 

För att kunna förstå komplexiteten med mobilappen iYOT och dess användingsområde 

rekommenderas det högt att du börjar din träning med Modul 1 – Distansvägledning och iYOT-

projektet och sedan fortsätter med resterande moduler i valfri ordning. 

För att få iYOT-certifikatet måste du gå igenom alla fem moduler och göra övningarna som finns 

i bilagan (annex).  

 

 

 

 

iYOTs kursplan kommer också att finnas tillgänglig som en öppen online-resurs på e-

lärandeplattformen iYOT för exploaterings syfte. Den administreras av de tränade 

mobilvägledarna.  
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2.Kursplanens moduler 
 

iYOTs kursplan består av fem moduler: 

 

 Distansvägledning och iYOT-projektet 

 Studievägledning 

 Karriärvägledning 

 Väglednings- och kommunikations metoder 

 Erkännande/validering av icke-formell och informell kunskap 
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2.1 MODUL 1 – DISTANSVÄGLEDNING OCH IYOT-PROJEKTET 

 

2.1.1 Introduktion av modulen 

Under konceptet för distansvägledning och på grund av den snabba utvecklingen och 

utförandet av internet och informations teknologi (IT) i vårt vardagsliv, har en bred varietet av 

väglednings- eller handledningstjänster kunnat tillhandahållas. Det inkluderar också de som har 

projekt som försöker adressera under ett EU-perspektiv: studievägledning, karriärvägledning, 

väglednings- och kommunikationsmetoder samt erkännandet av icke-formell och informell 

kunskap. 

Därmed kan vägledningstjänsten som blir tillhandahållen på distans via elektroniska hjälpmedel 

i iYOT-projektets syfte, huvudsakligen vara direkt relaterad till de inom karriärvägledning, vilket 

är, vägledning som hjälper till att fostra en karriär, praktik och fattandet av anställningsbeslut.  

Utöver det kommer det att i vägledningstjänsten inkluderas karriärvägledning. Projektet 

adresserar också andra problem som är viktiga nu inom vägledningsområdet och som på ett 

särskilt sätt kan inkluderas inom karriärvägledningskonceptet, såsom studievägledning och 

erkännandet av icke-formell och informell kunskap, såväl som bäst eller bättre lämpade 

kommunikationsmetoder för vägledning för att kunna erbjuda en bra tjänst och nå fruktbara 

resultat.  

2.1.2 Längd 

Modul 1 – Distansvägledning och iYOT-projektet kommer att täckas under en dags träning på 

ungefär 6-8 timmar – flexibelt anpassat till deltagarnas behov och engagemang.  

 

2.1.3 Allmän del 

I den här delen kommer du att få en överblick av modulen, nyckelkoncept, övergripande- och 

verksamhets mål av iYOTs kursplan. 

 

2.1.3.1 Allmän översikt av modulen 

Det övergripande målet med denna modul är att hjälpa framtida vägledare och användare av 

iYOTs mobilapp att få en tydlig förståelse över förmånerna och möjligheterna med 

distansvägledning som är kopplad till karriär- och studievägledning, för att förstå 

huvudfaktorerna och eventuella problem vid hanteringen av webbaserade plattformer och 

medel för distansvägledning. Även möjliggöra för vägledare och användare att bli experter på 

att hantera iYOT-webbplattformen och mobilappen på ett användbart och effektivt sätt i deras 

respektive länder. 

Den här modulen är uppdelad i fem huvudämnen/inlärnings resultat: 

 



7 
 

 Det här projektet finasieras av den Europeiska unionen 15-204-012641 – KA2-AE-9/15       
                                                                                                                                                                                  iYOT: In Your Own Time!    

1. ALLMÄN KUNSKAP OM MÖJLIGHETER OCH FÖRMÅNER MED DISTANSVÄGLEDNING 

2. HUVUDFAKTORER OCH PROBLEM MED DISTANSVÄGLEDNING 

3. PRESENTATION AV IYOT-APPLIKATIONEN 

4. SPECIFIKATIONER OM HUR IYOT-APPLIKATIONEN SKA ANVÄNDAS 

5. ANDRA ASPEKTER ATT BEAKTA SOM ÄR RELATERADE TILL TEKNISKA OCH 

INSTITUTIONELLA KRAV 

 

 Huvudrubrik 1 representerar en kort introduction av huvudaspekterna som täcks inom 

karriärvägledning och dess adaption till distansvägledning tack vara dagens tekniska 

möjligheter. Den betonar också huvudalternativen och förmånerna med den här sortens 

“online” vägledning som erbjuds till både användare och vägledare. 

 

 Huvudrubrik 2 tillhandahåller en beskrivning över de mest viktiga karaktärsdragen som 

distansvägledningssystemet måste ha för att kunna vara effektivt och användbart. Å andra 

sidan betonar den utmaningarna som distansvägledning måste möta och som, om de inte möts 

korrekt, kan utgöra ett hot mot användarnas förtroende. 

 

 Huvudrubrik 3 fokuserar först och främst endast på iYOT-projektets huvudmål och 

aktiviteter och hur sådana mål kan adresseras genom iYOT-output (riktlinjer, kursplaner och 

webbaserade portaler och applikationer). Sedan fokuserar den på huvudstrukturen- och dragen 

för iYOT-webbplattformen och appen beskrivs samt de olika sektionerna och karaktärsdragen 

betonas.   

 

 Huvudrubrik 4 beskriver det bästa sättet att hantera IYOT-programet så att både 

användare och vägledare kan få ut så mycket som möjligt av den Det tillhandahålls praktiska 

exempel/riktlinjer med användbar information. 

 

 Huvudrubrik 5 förklarar de andra aspekterna som måste adresseras, såsom möjliga 

tekniska frågor som möjligen måste tas i beaktande på grund av uppkoppling, hur man 

installerar appen på mobilapparaten, vilken programvara som krävs, och så vidare, liksom 

riktlinjer för hur man skyddar användarnas integritet.  

 

2.1.3.2 Nyckelkoncept/ nyckelord 

Distansvägledning, iYOT förmåner (iYOT-användare, iYOT-handledare), iYOT programverktyg 

(iYOT app, iYOT webbportal, iYOT e-lärande plattform), mobila enheter, kommunikation, 

interaktion användare-handledare, återkoppling, förtydligande och användarvänlighet, 

sekretess, integritet, bedömning. 
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2.1.3.3. Övergripande mål 

 Träningens deltagare kommer att erhålla allmän kunskap om distansvägledning 

(förmåner och möjligheter med och om iYOT-projektet) 

 Deltagarna kommer att få en djupare förståelse kring huvuddrag och problem som 

finns/ kan finnas i en effektiv distansvägledningstjänst, 

 Kommer att få kunskap om huvudstrukturen och målen med iYOTS programverktyg, 

 Deltagarna kommer att engagera sig i iYOTs programverktyg, karaktäristik och 

möjlighter, underlätta det effektiva användandet av YOTs programverktyg, 

 Kommer att få förståelse för andra aspekter som kan tas i beaktande vid hantering av 

distansvägledningssystemet. 

 

2.1.3.4 Verksamhetens mål 

Efter att ha fullföljt modulerna kommer deltagarna att: 

 Ha lärt sig allmän kunskap kring konceptet bakom distansvägledning och dess olika 

möjligheter, karaktärsdrag och aspekter att ta i beaktande. 

 Ha erhållit detaljerad förståelse av strukturen och målen med varje programverktyg 

inom iYOT-projektet. 

 Kommer att ha engagerat sig med iYOTs programverktyg och lärt sig hur man använder 

dem bäst.  

 Kommer att vara medveten om viktiga aspekter som kan tas i betänkande när man 

hanterar iYOTs programverktyg. 

 

2.1.4 Möjligheter och förmåner med distansvägledning 

2.1.4.1 Förmåner med distansvägledning 

Några av förmånerna som distansvägledning har är: 

 Tillgänglighet: Distansvägledning är lättillgängligt för alla som vill använda den. Erbjuder 

tillgång från olika platser, 24/7 och kan tjäna en väldigt bred och utspridd publik.  

 Anonymitet: Internet erbjuder tydligt en anonymitetsnivå som tolkas av många 
användare som icke-hotande eftersom den tillåter en “osynlighet” som gör att 
människor känner sig mindre hämmade än om de skulle möta någon fysiskt. 

 Överkomlighet: Distansvägledning undviker många kostnader som är relaterade till 
fysiska faciliteter där tjänsten kan tillhandahållas. 

 Olika kommunikationsalternativ: Möjligheten att fastställa skriftlig eller muntlig 
kommunikaton, utnyttja förmånerna med varje modul, men muntlig kommunikation, 
däremot, tillåter kommunikationen att flyta på på ett mer “äkta” och personligt sätt).  

 Skriftlig kommunikation är det mest passande sättet att kommunicera på för de 
användare som upplever svårigheter med att uttrycka sig muntligt och kan uppmuntra 
användare att uttrycka sig mer tänkfullt, självreflekterande och insiktsfullt,  
 Medan muntlig kommunikation, däremot, tillåter kommunikationen att flyta på på ett 
mer “äkta” och personligt sätt.  
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 Bekvämlighet: Möjligheten att komma åt informationen, skicka och ta emot 
meddelanden när som helst 24/7, liksom att ha ett öga-för-öga-möte mellan vägledare 
och användare enligt överenskommen tid.  

 Tillgång till en bred varietet av information: Internetbaserad mjukvara tillåter en färdig, 
användarvänlig och uppdaterad tillgång till information. 

2.1.4.2 Möjligheter med distansvägledning i iYOT-projektet 

I allmänhet är det dessa möjligheter som iYOT-projektet kan erbjuda genom sitt program 
distansvägledning:: 

 Karriärrelaterade utmaningar: karriärutforskning, karriärbyte, personlig 
karriärutveckling och andra karriärrelaterade frågor. 

 Studievägledning: vägleda vuxenstudenter i deras studier medan de studerar, vägleda 
dem om deras framtida studier, deras studentekonomi och andra mer personliga 
frågor. 
 

 Alternativ att skaffa eller förbättra ny kunskap, färdigheter eller kompetenser genom 
olika möjligheter inom icke-formell och/eller informell utbildning och hur man validerar 
eller får icke-formell och informell kunskap godkänd.  
 

 Andra frågor som är relaterade till förbättring av kommunikationsfärdigheter och 
bedrivandet av en så “mänsklig” vägledning som möjligt.  

 

 

2.1.5 Huvudfaktorer och problem med distansvägledning 

 

För ett bra fungerande distansvägledningsprogramsystem såsom det iYOT-projektet försöker 

fastställa, så är det viktigt att följa följande krav vad gäller systemets karaktärsdrag, 

handledarens kompetens och datasekretess bland annat. 

 

2.1.5.1 Systemets karaktärsdrag 

 Tydlighet och användarvänlighet: Systemets sektioner måste vara tydliga för 
användarna (visuellt och lätta att navigera igenom) och omfattande (inkludera så många 
vägledningsaspekter som möjligt) men samtidigt inte övervälma användaren med 
mängder av information som gör att de känner sig uttråkade när de söker efter 
information.  

 Bedömning/självbedömning: Existensen av en bedömning eller självbedömningssektion 
där användaren kan få en första allmän återkoppling/ vägledaren hänvisar till de mest 
passande alternativen som passar användarens intressen/ förmågor vilket sparar tid när 
användaren söker efter information. 
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 Visuellt innehåll och tillgång till extra information: inbegripandet av multimediainnehåll, 
infografik och annat såsom extra videor, sociala nätverk eller särskilda hemsidor som 
kan komplettera användarens erfarenhet. 

 Möjlighet att fastställa kommunikation: Innefattandet av forum för kommunikation 
mellan jämlika, meddelanden med vägledare via chatt eller mejl eller möjligheten att 
arranger ett öga-för-öga-möte med videokonferensprogram är andra möjligheter som 
ger värde till systemet och gör det mer interaktivt och personligt likväl mer effektivt. 
 

2.1.5.2 Vägledarens kompetens 

Vägledare som tillhandahåller sin expertis i iYOT-projektet måste ha: 

 Allmänt systemdomän (vara bekant med alla dess aspekter genom att klara e-lärande 
praktiken (Kursplaner).  

 Ett specifikt domän över området som de specialiserar sig i. 

 Kompetens att diagnosticera användarens behov och förmågor för att nyttja tekniken 
på ett vinstbart sätt. 

 Kompetens att motivera användarna att lägga ner tid. 

 Kompetens att hjälpa användarna att göra data till information.  

 Kompetens att få användarna att gå från information till en handlingsplan. 

 

 

2.1.5.3 Sekretess och säkerhet 

De flesta av problemen som är kopplade till sekretess är kopplade till interaktionen användare-
vägledare: 

 Meddelanden som inte mottas 

 Sekretessbrist som kan uppstå när, exempelvis, mejl misslyckas med att nå mottagaren 
eftersom de skickas till fel address eller om mejlen inte upptäcks eller blir raderade av 
misstag av vägledaren. 

 Sekretess kan även brista på grund av hackers eller internetleverantörer eller också på 
grund av tillgång till mejlkonton via datorer. 

 

2.1.5.4 Annat 

 Potentiella missförstånd som är motiverade av det faktum att distansvägledning inte 
försöker medföra fysisk närvaro mellan användare och vägledare. Användandet av mejl 
eller chatt kan hjälpa till att hantera missförstånd och förtydliga frågor som fortfarande 
är tveksamma. 
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 Problem med internetuppkopplingen och brist på IT-kompetens hos användarna eller 
vägledaren kan minska effektiviteten med systemet. 

 

2.1.6 IYOT applikationen: mål och struktur 

 

2.1.6.1 Mål 

Syftet med iYOT-projektet är att öka kapaciteten hos vuxenutbildare och personalen på 
vuxenutbildningsorganisationer genom att erbjuda olika kurser, praktiker, livslångt lärande 
aktiviteter och vägledningstjänster för vuxendeltagarna med snabb och effektiv tillgång till 
vägledning och information.  

Den strävar också efter att öka vuxendeltagandet inom vägledning. Å andra sidan, genom att 
tillhandahålla vägledare och personer, med intresse för att prestera inom 
vägledningsaktiviteter, med uppdaterad och Europa-baserad information och ett innovativt 
program genom vilket de blir fortbildade och som tillåter dem att leverera distansvägledning. 

Å andra sidan, genom att tillhandahålla de användarna som är villiga att motta vägledning en 
individuell återkoppling som ökar dera kapacitet att ta sig an ny inlärning, mobilitets- och 
arbetsmöjligheter, motivera dem till ett aktivit deltagande i livslångt lärande aktiviteter. 

På grund av sådana orsaker sätter projektet i förfögande för båda sidorna eller projektets 
förmåner – (potentiella) vägledare och användare som vill få vägledning – en användarvänlig 
distansvägledningstjänst som följer vuxnas intressen, färdigheter, personliga och 
yrkesutveckling i enhet med tillgänlig tid för användaren (In Your Own Time), förstådd med ett 
webbaserat mobilstödsystem med ett innovativt mobilprogram – iYOT. 
 

2.1.6.2 Struktur 

Därmed täcker projektet tre huvudprogramsverktyg som är kopplade till varandra och som 
tillhandahåller viktig och uppdaterad information om utbildningsmöjligheter, 
arbetsmarknadsmöjligheter och trender och det viktiga med en icke-formell utbildning. 

 

a) WEBBPORTAL  

Informationssida med följande karaktärsdrag: 

 Information om projektet och dess partners. 

 Spridning av projektet (nyheter, länkar till projektpartners hemsidor, 
bloggpublikationer, möten, evenemang, etc.) 

 Material som utvecklats under projektet. De olika dokumenten som tagits fram under 
projektet laddas upp och görs tillgängligt för målgruppen (Riktlinjer, Kursplaner och 
andra användbara dokument som tillhandahåller ytterligare uppskattning för 
vägledningsområdet.  

 Riktlinjer/ förklaring för hur man ladder ner appen i mobila enheter och dess 
användarinstruktioner och möjligheter. 
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 Riklinjer/ förklaring för hur man får tillgång till och använder e-lärande plattformen för 
att kunna använda den på bästa sätt. 

 Inloggning/ Åtkomst. Åtkomst till e-lärande plattformen för registrerade användare. Det 
finns också en privat åtkomst för projektmanagers för dokumentdelning. 

 Bedömning av iYOT-mobilapp: Användare av iYOT-appen kan utvärdera sin erfarenhet 
av mobilappen genom att svara på några frågor om tjänsten som tillhandahålls. 

 

b) E-LÄRANDE PLATTFORM: 

 

Åtkomst till e-lärande plattformen: 

Användare som är intresserade av att bli vägledare kan få åtkomst till e-lärande plattform 
genom att klicka på iYOTs Webbportal och även genom iYOT-appen. När man väl är registrerad 
på Webbportalen så får man åtkomst till e-lärande plattformen.  

 

Moodle-baserad (modulär målorienterad dynamisk inlärningsmiljö): 

E-lärande plattformen är baserad på Moodle, ett gratis och offentligt program 
inlärningshanteringssystem som är skrivet i PHP och fördelat under GNU General Public 
License.  

Moodle fungerar på alla operativsystem: Unix, Linux, FreeBSD, Windows, OS X, NetWare och 
andra system som stödjer PHP och en databas, inkluderat leverantörer av webbhotell. Det kan 
också användas på mobila enheter.  
 

Möjligheter:  

Formatet Moodle ger studerande möjligheten att studera var de vill och vilken tid de vill, när 
det passar dem bäst.  

Studerande kan surfa genom modulerna på e-lärande plattformen. De kan gå vidare med 
innehåll samtidigt som de navigerar genom modulerna på plattformen genom att följa SCORM-
standarden och de har också möjligheten att ladda ner olika moduler som PDF. 

Studerande kan se framstegen inom varje Modul (framstegsmätare) och i slutet av varje Modul 
så är det en test där den studerande kan testa sina nyvunna kunskaper. Efter att ha klarat av 
alla moduler så får den studerande ett Färdighetscertifikat med vilket de sedan kan agera som 
iYOT-vägledare. 

 

Språk: 

Modulernas innehåll och navigeringsknappen på e-lärande plattformen kommer att vara 
tillgänglig både på Engelska och på respektive partners nationella språk (slovenska, tyska, 
svenska, portugisiska och spanska). 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unix
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://en.wikipedia.org/wiki/NetWare


13 
 

 Det här projektet finasieras av den Europeiska unionen 15-204-012641 – KA2-AE-9/15       
                                                                                                                                                                                  iYOT: In Your Own Time!    

c) IYOT APPEN: 

Åtkomst till iYOT-appen: 

De individer som är intresserade av att delta som vägledare och/eller söker vägledning kan få 
åtkomst till iYOT-appen genom att ladda ner den via AppStore eller GooglePlay och klicka för 
registrering på inloggningsknappen som “vägledare” eller “användare”. 

Notering: Användarnas login går bara att registrera genom själva appen med användarnamn 
och lösenord men vägledaren måste först och främst få ett mejl med sitt användarnamn och 
lösenord före han/hon kan logga in på appen och arbeta som vägledare. 

Webbportalen innehåller också specifik information om hur man laddar ner iYOT-appen och får 
ut så mycket som möjilgt.  

I användarens egen IYOT-app så finns det en informationsknapp som beskriver hur användarens 
erfarenhet kommer att bli. 
 

Sektioner / Möjligheter: 

Appen innehåller fyra huvudsektioner där användarna har möjligheten att få återkoppling (med 
ett EU-baserat synsätt) och samspela med både vägledare och andra användare: 

 

 Självbedömning: Här kan användare få automatisk återkoppling/rekommendationer om 
sina möjligheter inom arbete-/praktikområdet efter att ha svarat på en rad frågor som 
är relaterat till användarnas bakgrund och intressen, vilket representerar ett första 
synsätt av hur vägledning tillhandahålls via iYOT-appen.  

 

 Yrkesprofil: Här kan användare ladda upp sina yrkesprofiler. De kan sätta in sin data 
inom särskilda områden så att deras profil sedan kan användas av vägledaren när 
individualiserad återkoppling tillhandahålls. 

 

 Vägledare / Kontakt med vägledare: Här har användarna möjligheten att se när de olika 
vägledarna är tillgängliga och deras olika karaktärsdrag när det kommer till språk, 
vägledningsområden de specialiserar sig inom och vilken tid de har möjlighet att 
tillhandahålla återkoppling, bland annat. Användare har möjlighet att skicka sina 
funderingar till dessa vägledare via mejl eller genom, efter att ha kommit i kontakt med 
vägledaren i fråga, videokonferens, genom att använda program som finns tillgängliga 
på en Smartphone (Google Hangouts/ Skype). 

 

 Forum / Kontakt mellan användare: Här kan användare samspela med andra jämlikar 
(användare), alltid under vägledarns uppsikt, och uttrycka sina idéer och åsikter om en 
mängd olika temaområden, ha möjligheten att skriva ett inlägg och svara på inlägg. 
(Skriftlig text och länkar till andra artiklar, webbsidor, etc.) 
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Språk: 

Innehållet i iYOT-appen och dess navigeringsknapp kommer att vara tillgänglig både på engelska 
och respektive partnerlands språk (slovenska, tyska, svenska, portugisiska och spanska). 
Användarna kan välja sitt språk under inställningar i appen. 

 

Färdighetsbedömning: 

Användare av iYOT-appen kan utvärdera sin erfarenhet av den genom att gå in på webbportalen 
iYOT och få åtkomst till en sektion som hänvisar till Utvärdering av iYOT-appen och svara på 
några frågor om tjänsten som har tillhandahållits. 

Vägledare måste också registrera vägledningstjänsten som ges till användarna via webbportal 
iYOT genom att gå in på sektionen Vägledartjänst med sitt användarnamn och lösenord. 

Därmed kan erfarenheten för både användare och vägledare övervakas och programvaran och 
tjänsten som tillhandahålls bli bedömd och förbättrad.  

 

 

2.1.7 Hur man använder iYOT-appen 

Här en steg-för-steg rekommendation för iYOT-användare och över hur man får ut så mycket 

som möjligt av programvaran iYOTs verktyg. 

Det är olika hur man loggar in på iYOT-programmet beroende på om man är Användare 

(personer som kräver vägledartjänst) eller som Vägledare (personer som arbetar inom olika 

områden för vägledning). Nedan följer tillvägagångssättet som var och en av grupperna ska 

följa: 

 

 

2.1.7.1 För iYOT-användare 

 

1. Gå in på iYOT Webbportal och bekanta dig med projektet och dess mål, produktion och verktyg:  

 

a. Skriv in webbadressen iyot.eu 

b. Titta på projektdefinition, mål, resultat och skapade dokument.  

c. Kolla sektion som hänvisar till förklaring för hur man laddar ner iYOT-appen till en 

mobilenhet och dess användarinstruktioner och möjligheter. 

 



15 
 

 Det här projektet finasieras av den Europeiska unionen 15-204-012641 – KA2-AE-9/15       
                                                                                                                                                                                  iYOT: In Your Own Time!    

2. Registrering i iYOT-appen 

 

 

 

 

 *NOTERING: Registreringen i appen är inte samma som 
registreringen på webbportalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

a. Åtkomst (en nedladdad)) till iYOT-appen i din mobila 

enhet. 

b. Klicka på “Registrera dig”-knappen* och skriv in ditt 

data (användarnamn, namn, mejladress och 

lösenord).  

 

 

c. Väl registrerad, klicka på logga in-knappen, vilket för 

användaren till huvudmenyn för iYOT-appen. 
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3. Färdigställ din yrkesprofil 

 

 

 

 

 

 

4. Färdigställ självbedömningen 

 

 

 

 

 

 

a. Klicka på Yrkesprofil-knappen. 

b. Färdigställ de olika sektionerna som är relaterade 

till din bakgrund (utbildning, arbetserfrenhet, 

intresseområden, etc.) 

c. Spara den inmatade informationen efter att ha 

accepterat villkoren för dataskydd. 

a. Klicka på självbedömnings-knappen 

b. Gör klart frågeformuläret som handlar om din 

bakgrund och intressen för att få en första allmän 

återkoppling. 

c. Få allmän återkoppling i anknytning till svaren från 

självbedömningen.  
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5. Kontakt med vägledarna. 

 

 

 

 

 

6. Registrering av erhållen vägledartjänst på iYOTs webbportal. 

 

 

 

 

 

a. Klicka på Vägledare-knappen 

b. Kolla vilka vägledare som är tillgängliga inom 

vägledarområde och tillgänglighet. Få mejladress 

till den Vägledare som är mest lämplig i enlighet 

med dina intressen. 

c. Arrangera ett videkonferens-möte via mejl med 

din valda Vägledare, genom att ge ditt 

användarnamn för Skype/ Google Hangout. 

 

 

a. Logga in på iYOT webbportal 

b. Klicka på sekionen som hänvisar till Utvärdering av iYOT-appen och logga in med 

användarnamn och lösenord. 

c. Registrera den vägledartjänst som du har fått. 

d.  
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7. Kontakt med andra jämlikar via forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Klicka på forumsknappen. 

b. Välj det ämne som du är intresserad av. 

c. Säg din åsikt genom att göra ett nytt inlägg 

och/eller svara på andra befintliga inlägg. 
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2.1.7.2 För iYOT-vägledare 

 

1. Skriv in iYOT webbportal och bekanta dig med projektet och dess mål, production och verktyg: 

 

 

 

2. Åtkomst till e-lärande plattformen och färdigställda kursplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Klicka på e-lärande plattformen efter att ha loggat 

in på iYOTs webbportal. 

b. Registrera och logga in för att få tillgång till e-

lärande plattformen. 

c. Gör klart E-lärande kursen (iYOT Kursplaner) 

genom att göra färdigt kursplansmodulerna och 

klara proven. 

d. Få färdighetscertifikat för iYOT-vägledare. 

 

 

a. Skriv in webbportalen iyot.eu 

b. Titta på projektdefinition, mål, resultat och skapade dokument.  

c. Kolla sektion som hänvisar till förklaring för hur man laddar ner iYOT-appen till en mobilenhet och 

dess användarinstruktioner och möjligheter 

d. Besök sektionen som hänvisar till förklaring om hur man får åtkomst och använder e-lärande 

plattformen för att kunna få ut så mycket som möjligt.  
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3. Registrering i iYOT-appen och vägledartjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a. Få användarnamn och lösenord från projektpartners 

(mottas via mejl) 

b. Informera om tidstillgänglighet, specialitetsområde inom 

vägledning, mejladress och/eller Skype/Google hangouts-

konto för kontakt. 

c. Få notifikationer om när en användare vill få vägledning. 

d. Kolla användares, som söker vägledning, yrkesprofiler för 

att få en bättre förståelse över hela situationen och 

personen liksom svara på frågor som användaren har 

ställt. 
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4. Registrering av vägledartjänster som har erhållits på iYOT webbportal 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Ge respons på användarens förfrågan via mejl och/eller 

arrangera ett öga-för-öga-möte via videkonferens 

(Skype/ Google hangouts). 

 

a. Logga in på iYOT-webbportalen 

b. Klicka på sektionen som hänvisar till Vägledartjänster och 

logga in med ditt användarnamn och lösenord. 

c. Registrera den vägledartjänst som användaren har fått. 
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2.1.8 Andra aspekter att ta upp 

2.1.8.1 Programkrav och uppkoppling 

Användare och Vägledare behöver bara ha en mobil enhet (smartphone, surfplatta) med de 
operativa systemen iOS eller Android och en bra internetuppkoppling (via WiFi eller 
mobiluppkoppling) för att kunna ladda ner iYOT-applikatonen och använda den på ett bra sätt. 

För att ladda ner iYOT-appen, sök efter iYOT I Appstore (för iOS-enheter) eller PlayStore 
(Android). 

Appen kostar ingenting. 

 

2.1.8.2 Ladda ner videokonferensprogram  

För att ladda ner ett videokonferens program så som Skype eller Google Hangouts till din mobila 

enhet så måste du gå in på Appstore (iOS) eller PlayStore (Android).  

Kom ihåg att både vägledare och användare måste ge sina konton för Skype eller Google 

hangouts för att man ska kunna ha ett öga-för-öga-möte. 

 

 

2.1.8.3 Informationsskydd 

All information som ges av användare och vägledare ska behandlas och skyddas enligt EU:s 

lagstiftning via lagen för Informationsskydd.  

 

2.1.8.4 Några riktlinjer som är till hjälp för att skydda sekretessen 

Några riktlinjer för användarna så att deras meddelanden inte så lätt kan avläsas av en tredje 
part kan vara: 

 Använda en personlig dator, färre människor har åtkomst till den. 

 Undvika att skicka/motta mejl på en trådlös (WiFi) plats om du inte vet om 
uppkopplingen är säker. 

 Dubbelkolla att “Till”-fältet är korrekt innan du skickar meddelandet.  

 Kräv ett “mottagarkvitto” så att vägledaren tillkännager att meddelandet har 
mottagits. 

 Använd ett lösenord för att kunna logga in på din dator och mejlkonto och logga ut 
när du är klar. 

 Försäkra sig om att alla säkerhetsprograms (såsom anti-virus och 
brandväggsapplikationer) och systemprograms uppdateringar är installerade. 

 Kryptera din mejl. 
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2.2 MODUL 2 – STUDIEVÄGLEDNING 
 

2.2.1 Introduktion till modulen 

Vi lever i en värld som förändras snabbare och snabbare, I vilken unga måste fatta mer och 

snabbare beslut om sig själva och sitt karriärval. Det är en värld med nya förutsättningar och 

möjligheter där även vägledarens roll förändras och kräver anpassning. Vägledningsprocessen 

är beroende av en stor mängd variabler och kan behöva tillhandahålla en bredare basis för 

vägledning på det tidiga stadiet för studiekarriärsval än jämfört med tidigare. 

Tillvägagångssätt, verktyg och metoder som har fungerat bra tidigare kanske behöver justeras 

efter dagens samhällsbehov samt att nya idéer och verktyg behöver tillsättas. 

Studieväglednings handledning kan till och med behöva tillhandahålla ett mer komplext 

synsätt av studenterna som helhet, istället för att bara tillhandahålla fakta och 

statistikinformation. I den här modulen tillhandahåller vi en överblick av det samt en djupare 

förståelse av studieväglednings handledning med ett bredare tillvägagångssätt samt fokus på 

individen som helhet.  

 

2.2.2 Längd 

6-8 timmar (var och en av de fyra delarna är tänkt att ta minst 90 minuter) flexibelt anpassat 

till deltagarnas behov och engagemang. 

2.2.3 Allmän del 

2.2.3.1 Allmän del överblick 

Det övergripande målet med denna modul är att hjälpa vägledare och användare av iYOT-

mobilapp att få kunskap och verktyg inom studieväglednings handledning med fokus på 

individuell och anpassat tillvägagångssätt berende på studentens behov och studiesituation. 

Modulen hjälper vägledaren att få en överblick av studentens hela komplexa studiesituation. 

Den här modulen består av fyra huvudämnen/ inlärningsresultat: 

 

1. KUNSKAP OM OLIKA FASER I VÄGLEDNINGSPROCESSEN; 

2. FÖRSTÅ BEHOV HOS OLIKA TYPER AV STUDENTER OCH ERHÅLLA FÄRDIGHETER OM HUR 

MAN BEMÖTER DESSA STUDENTER 

3. FÖRSTÅ VÄGLEDARENS FÖRÄNDRADE ROLL I FRAMTIDEN 

4. KUNSKAP OM GRUPPÖVNINGAR I BÖRJAN AV EN STUDENTS STUDIEKARRIÄR 
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 Huvudrubrik 1. Förståelse för hur man planerar en studievägledande konversation från 

början till slut. Den ger en stödjande struktur och ett innehåll som bekräftar att 

studievägledning tar studentens studiesituation som helhet i beaktande. 

 

 Huvudrubrik 2. Tar I beaktande olika fall och äkta exempel på studenter som befinner 

sig I olika lärande situationer och som har olika behov. Den tillhandahåller också 

information och närmande till en mer personlig vägledning av studenter. 

 

 Huvudrubrik 3. Reflekterar över hur världen runt omkring oss förändras och hur 

studievägledare kan och bör hantera det för att kunna lyckas i sitt yrke. 

 

 Huvudrubrik 4. Tillhandahåller information och verktyg för att kunna hålla ett inledande 

samtal med studenter som är i början av sin studiekarriär när de ska göra val coh 

behöver allmän studievägledning och handledning inom mer specifika frågor.  

 

2.2.3.2 Nyckelkoncept/ Nyckelord 

Personliga egenskaper och attityder, allmänna egenskaper och kompetenser, specialkunskap, 

introduktionssamtal, informationssessioner, gruppvägledning/ gruppsamtal, den sökandes 

egna aktiviteter, individuellt vägledningssamtal. 

2.2.3.3 Övergripande mål 

Det övergripande målet med denna modul är att hjälpa vägledare och användare av iYOT-appen 

att få kunskap och verktyg inom studievägledning med fokus på ett individuellt anpassat 

tillvägagångssätt beroende av studentens behov och studiesituation. Modulen hjälper 

vägledaren att få en helhetsbild av studentens komplexa studiesituation.  

2.2.3.4 Verksamhetens mål 

Efter avslutad kurs har vägledaren fått kunskap om:  

 

a) olika faser i vägledningsprocessen; 

b) olika fall med varierande deltagare och tillvägagångssätt; 

c) vägledarens förändrade roll i framtiden; 

d) gruppövningar i början av studentens studiekarriär 
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2.2.4 Specifik del 

2.2.4.1 SESSION 1 – OLIKA FASER I VÄGLEDNINGSPROCESSEN 

 
2.2.4.1.1 Sessionens mål och innehåll 

Erbjuder reflektion över hur man planerar och verkställer vägledningskonversation från 

introduktion till slutet. Den erbjuder också en stödjande struktur och innehåll för 

vägledningsprocessen som tar i beaktande studentens studiesituation som helhet. 

 
2.2.4.1.2 Verkställande metoder: 

Reflekterande övningar och rollspel i grupp med andra vägledare. Rekommenderas grupper 

med 3 vägledare i varje grupp. 

 

Övning 1 

Studievägledningsprocessen består av olika faser som kan hjälpa vägledaren att strukturera 

upp sitt arbete med studenterna (Se bilaga sida 9). 

Input: Handledaren håller en kort presentation om session 1 (15 min.); 

Gruppövning: Arbeta i grupper om 3.  

Deltagarna börjar med att numrera rutorna enskilt. De placerar stadierna av 

vägledningsprocessen som de tycker är mest passande (numrering från 1 till 5). (10 min.) 

Diskussion: Diskutera i grupper om 3: Har ni placerat stegen för studievägledningsprocessen i 

samma ordning? Om inte, var snäll och motivera för varandra varför du har placerat stegen i 

just den ordning, vad är fördelarna. Diskutera med handledaren om eventuella slutsatser som 

ni skulle vilja dela med er av till de andra grupperna. (15 min.) 

 

2.2.4.1.3 Förväntat resultat 

Deltagare förstår hur de ska planera en studievägledande konversation från början till slut. 

 

2.2.4.1.4 Didaktisk rekommendation 

Det föreslås att varje grupp formas av deltagare från olika länder (om möjligt) så att 

erfarenheter kan utbytas och diskuteras. Eftersom det är en gruppaktivitet bör det vara minst 

3 deltagare i varje grupp.  

 

2.2.4.1.5 Utrustning 

 Dator, LCD-pekare 

 Bläddertavla, blyertspennor 

 Övningshäften 
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2.2.4.1.6 Tips och tricks 

Försäkra dig om att den tekniska utrustningen fungerar som den ska före du påbörjar din 

session. Alla deltagare ska ha papper och penna. Pappret ska ha alla fem stegen nedskrivna så 

att deltagarna kan numrera dem i den ordningen de vill.  

 

2.2.4.2. SESSION 2 – OLIKA FALL MED VARIERANDE DELTAGARE OCH 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

2.2.4.2.1 Sessionens mål och innehåll 

I den här sessionen kommer deltagarna att få individuell förståelse för olika fall och riktiga 

livsexempel av olika studenter som befinner sig i olika studiesituationer. Den ger också 

information om och struktur för vägledning av studenterna på individnivå.  

 

2.2.4.2.2 Verkställningsmetoder 

En handledare håller en kort presentation av ämnet. (10 min.)  
 

Gruppövningar och diskussion:  
Övning 2: Reflektion: I enlighet med kaosteorin är vårt beteende kontrollerad av så kallade 

attraktorer med vilket menas att man agerar på rutiner.  Enligt kaosteorin finns det fyra 

sådana attraktorer. Varje individs tankar om sin karriär sägs vara mer eller mindre bestämt av 

en eller flera av dessa attraktorer. Uppenbarligen är kännedomen om detta inte alltid så 

självklar. (35 min.) (Se bilagor sida 11) 

Övning 3: En individ innehar både egenskaper och kompetenser som krävs för att forma en 

helhet för studie-och arbetslivet. Kunskapen om olika färdighetstyper och balansen mellan dem 

är viktig när man tillhandahåller vägledning till en student. (45 min) (se bilagor sida 12) 

Övning 4: Rollspel: Bemötande av olika deltagare (Fallstudier). (60 min) (se bilagor sida 15-16) 

 
 

2.2.4.2.3 Förväntad output, resultat 

Deltagarna förstår hur man vägleder olika deltagare som har olika studie-/yrkesbakgrunder. 
Genom diskussioner och reflektioner kan deltagarna få insikt om sina egna attityder och 
åsikter. 
 

2.2.4.2.4 Didaktisk recommendation 

Grupperna ska bestå av 3 deltagare. I övning 3 ska deltagarna turas om så att varje deltagare 

får prova på att vara student/vägledare/observatör.  
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2.2.4.2.5 Utrustning 

 Övningsblad 

 Pennor 

 Stolar och bord till övning 3. 

 

2.2.4.2.6 Tips och tricks 

Försäkra dig om att alla har ett övningsblad med rätt övning. Alla bör ha en vässad penna. Det 
är bättre att använda en blyertspenna än en bläck utifall att man skriver fel. I övning 3, 
rollspelet, behövs tre stolar och ett bord.  
 
 

2.2.4.3 SESSION 3– VÄGLEDARENS FÖRÄNDRANDE ROLL I FRAMTIDEN 

 
2.2.4.3.1 Sessionens mål och innehåll 

Den här sessionen erbjuder reflektion över hur världen runtomkring oss förändras och hur 

studievägledaren bör agera med denna förändring för att lyckas inom sina karriärer. 

 

2.2.4.3.2 Verkställningsmetoder 

Reflekterande övningar i grupper med andra studievägledare. 3 deltagare per grupp 

rekommenderas. 

Övning 1: Reflektion: Nya förhållningssätt – ny roll för studievägledaren (Vi lever i en ständigt 

förändrande värld där saker ändras snabbare och snabbare. Ungdomar idag har manga 

valmöjligheter och tillgång till information.) (60min) (Se bilagor sida 16-17). 

 

 

2.2.4.3.3 Förväntad output, resultat 

Vägledaren kommer att få en djupare förståelse för sin förändrande roll och möjliga 

anpassningar som behövs i dagens och framtidens samhälle.  

 

2.2.4.3.4 Didaktisk rekommendation 

Deltagarna kommer att arbeta i grupper om 3. De kommer att reflektera kring frågorna A-D i 

sina grupper och när de kommer till fråga D kommer de att reflektera tillsammans med sin 

handledare.  
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2.2.4.3.5 Utrustning 

Papper, blyertspennor och suddgummi. 

 

2.2.4.3.6 Tips och tricks 

Blanka papper behövs så att deltagarna kan skriva ner sina reflektioner och vad de har kommit 

överens om under diskussionen. Pennor bör vara vässade och utifall att felskrivning sker så bör 

varje grupp ha ett suddgummi.  

 

 
 

2.2.4.4. SESSION 4 – GRUPPÖVNINGAR I BÖRJAN AV STUDENTENS STUDIEKARRIÄR 

 

2.2.4.4.1 Sessionens mål och innehåll 

Eftersom samhället förändras fortare och fortare måste studievägledning ta itu med nya krav. 

Ett sätt att bemöta det är att kanske påbörja en konversation i grupp med andra som befinner 

sig på samma nivå i vägledningsprocessen och har samma allmänna värderingar för arbete och 

studier. På ett sådant sätt kan man bli försäkrad och medveten om sin egen startpunkt, för att 

senare kunna bestämma sig när man kommer till ett specifikt val eller problem som kanske 

uppstår på en senare nivå.  

 

I den här sessionen kommer deltagarna att få information och verktyg för att kunna köra ett 

inledande samtal med studenterna. Studenter som befinner sig i början av sin studiekarriär och 

är i behov av allmän studievägledning.  

 

 

2.2.4.4.2 Verkställningsmetoder 

Reflekterande övningar i grupp med andra studievägledare. Det rekommenderas grupper om 

3. 

 

Övning 1: Diskussionsövning för studenter i grupp: Identitet (Beskriv den roll eller identitet 

som du har inom olika sektorer: arbeta, lärande, nära relationer, värdeing, världssyn, 

kreativtet, hälsa och välmående). (55 min) (Se bilagor sida 19) 

 

Övning 2: Diskussionsövning för studenter i grupp: Reflektera över dina egna och andras 

värderingar vad gäller arbete (rangordna värderingarna nedan för ett framtida arbete i den 

ordning du tycker att de är mer eller mindre viktiga för dig). (40 min). (Se bilagor sida 20). 

 



30 
 

 Det här projektet finasieras av den Europeiska unionen 15-204-012641 – KA2-AE-9/15       
                                                                                                                                                                                  iYOT: In Your Own Time!    

2.2.4.4.3 Förväntad output, resultat 

Studievägledarna får konkreta verktyg för att självständigt kunna leda studievägledning med 

studenter individuellt eller i grupp.  

 

2.2.4.4.4 Didaktisk rekommendation 

Deltagarna kommer att arbeta i grupper om 3. De kommer att reflekter kring frågorna A-D i 

sina grupper och när de kommer till fråga D kommer de att reflektera tillsammans med sin 

handledare. 

 

2.2.4.4.5 Utrustning 

 

 Papper och penna  

 Varje deltagare bör ha minst 3 ark papper.  

 

2.2.4.4.6 Tips och tricks 

Varje deltagare bör ha ett blankt papper och en vässad penna. Varje grupp bör ha ett sudd så 

att eventuella skrivfel kan korrigeras. Blyertspennor är att föredra. 
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2.3 MODUL 3 – KARRIÄRVÄGLEDNING 
 

2.3.1 Introduktion till modulen 

Karriärvägledning utförs inom olika yrkessammanhang, på Arbetsförmedlinegn, personalresurs 

avdelningen på organisationer, av livscoacher eller av karriärtjänster på avdelningar för vuxen- 

och högre utbildning. Individer som befinner sig på olika nivåer i livet och som är i behov av 

vägledning: vid tillfällen som arbetslös, när de önskar att få fortsatt fortbildning eller att 

förändra kursen på sin karriär och efter att ha slutfört en utbildning eller praktik och är på väg 

in på arbetsmarknaden. Därför kan karriärvägledare möta olika klienter och en växande 

komplexitet från den globaliserade arbetsmarknaden. Karriärvägledning omringar ett väldigt 

komplext område av yrkespraktik, vilket inkluderar en mängd olika aktiviteter som sträcker sig 

från att ge information, själva vägledningen eller att utlåna emotionellt stöd för att kunna utföra 

administrativa uppgifter. Några vägledare behöver synkronisera dessa avvikande uppgifter från 

sin dagliga rutin; några kan fokusera på mer än en uppgift. Genom att bygga vidare på denna 

spridning kan den här modulen om karriärvägledning sikta in sig på att ge (framtida) vägledare 

viktiga grundkunskaper kring karriärvägledning och samtidigt betona det viktiga med ett 

flexibelt närmande av klienter och skräddarsydd vägledartjänst för deras individuella behov.  

 

2.3.2 Längd 

6-8 timmar (alla fyra sessioner är tänkt att vara i 90 minuter) – flexibelt anpassat till 

deltagarnas behov och engagemang. 

2.3.3 Allmän del 

2.3.3.1 Allmän modul överblick 

Det övergripande målet med denna modul är att ge (framtida) vägledare med information om 

karriärvägledning; 

 Om element som innehåller karriärväglednings övning; 

 Om metoder och verktyg som är specifikt anpassade till karriärvägledning; 

 Om karriärutveckling (steg, överföringar, yrkesprofiler). 

 

Ytterligare så ger modulen vägledarna praktiska exempel för hur man vägleder arbetssökande, 

demonstrerar hur man underlättar CV-skrivandet, förbereder för arbetsintervjuer och 

strategier för arbetssökande. Genom hela modulen finns det en betoning som läggs på 

vägledningskompetens, vilket hanterar en bred informationsmängd och kommunikation med 

arbetssökanden. 
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Denna modul är indelad i 4 huvudämnen/ inlärningsresultat: 

 

1. INFORMATION OM KARRIÄRVÄGLEDNINGENS ELEMENT 

2. ALLMÄN KUNSKAP OM VERKTYG OCH METODER INOM KARRIÄRVÄGLEDNING 

3. DJUPARE FÖRSTÅELSE FÖR HUR MAN DESIGNAR SIN KARRIÄRUTVECKLING 

4. ENGAGEMANG MED PRAKTISKT MATERIAL 

 

 Huvudrubrik 1 beskriver och ger information av de olika elementen inom 

karriärvägledning som yrkespraktik: 

 Ger arbetssökanden information 

 Hantering av den administrativa processen vid arbetssökanden och införandet på 

arbetsmarknaden 

 Aktivering av arbetssökande 

 Analysering, diagnosticering och utveckling av yrkesprofiler 

 Känslomässigt stöd 

 Reflektion av yrkespraktik 

 

 Huvudrubrik 2 diskuterar olika metoder och verktyg inom världen för karriärvägledning 

– relaterat till de sex olika elementen som ritas upp under rubrik 1. Den informerar om 

yrkeskompetens utveckling – inom området för kommunikation mellan arbetssökanden, 

hantering av sökmotorer och information som är relevant för en kvalitativ karriärvägledning, 

hantering av konflikter och frustrerade klienter etc.  

 

 Huvudrubrik 3 handlar om karriärutvecklingens process. Den förklarar de typiska 

stadierna för karriärutveckling, överföringsfaser och hur karriärutvecklingen aktivt kan bli 

designat av den jobbsökande och genom vägledarens input. Kunskap erhålls genom hur man 

hanterar kritiska karriärsfaser och hur man reflekterar över karriärväg och den arbetssökandes 

val.  

 

 Huvudrubrik 4 ger praktiska exempel på metoder som används inom karriärvägledning, 

illustrerar exempel på hur man vägleder arbetssökande med att skriva ett CV, låtsas-intervjuer/ 

förberedelse för arbetsintervjuer, självpresentation eller strategier för arbetssökande.  

2.3.3.2 Nyckelkoncept / nyckelord 

Karriär; karriärutveckling; arbetssökande; färdighetsupptäckande/ färdighetsprofilerande; 

aktivering/bemyndigande av klienter; övervakande/reflektering av yrkespraktik 

2.3.3.3 Övergripande mål/ kompetenser 

Det övergripande målet med denna modul är att erbjuda (framtida) vägledare med praktisk 

kunskap om karriärvägledning: 
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 Element och aktiviteter som utgör vägledningspraktik; 

 Karriärutveckling (stadier, överföringsfaser, färdighetsprofiler); 

 Olika typer av klienter inom karriärvägledningsområdet och deras olika behov; 

 Metoder och verktyg som är specifikt anpassade för vägledning och reflektion inom 

karriärvägledning och reflektering av yrkespraktik. 

Utöver det så ger modulen vägledarna praktiska exempel för hur man vägleder arbetssökande 

samt demonstrerar hur man underlättar CV-skrivandet, närmar sig förvirrade eller defensiva 

klienter och hur man upptäcker blindfläckar i sin egen yrkesattityd. 

 

2.3.3.4 Verksamhetsmål 

Efter att ha fullgjort modulen ska deltagarna: 

 Ha fått kunskap om karriärvägledning och yrkespraktik; 

 Har engagerat sig med “hard facts” (färdighetsprofiler, CV:n och personligt brev); 

 Har lärt sig metoder för hur man hanterar olika typer av klienter och hur man hjälper 

dem 

 Förvirrade klienter hittar nya perspektiv; 

 Ha reflekterat över sina egna blindfläckar vid vägledning av klienter. 
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2.3.4 Specifik del 

2.3.4.1 SESSION 1 – KARRIÄR, VÄGLEDNING OCH KLIENTTYPER 

2.3.4.1.1 Sessionens mål och innehåll 

I den här sessionen blir deltagarna introducerade till karriärer, karriärutveckling och 

vägledningsaktiviter på olika stadier i sin karriär. De kommer att få kunskap om: 

 Vad karriärer “är” och vilka funktioner de har; 

 Hur de utvecklar (huvudstadier och typiska utmaningar som är associerade med dem); 

 Vilka aktiviter karriärvägledning medför; 

 Yrkesattityd; 

 De väldigt olika typerna av människor som karriärvägledning behöver ta hand om. 

I en rollspelsövning kommer deltagarna att spela upp en karriärväglednings session med olika 

typer av arbetsssökande, vägleda hur man interaktivt utvecklar vägledningsstrategier som 

passer olika klienter. Erfarenheten som fås i rollspelsövningen kommer att samlas ihop och 

organiseras i en gruppdiskussion.   

2.3.4.1.2 Verkställningsmetoder 

Input: Under den första delen av sessionen håller ledaren en kort presentation kring ämnen 

karriärvägledning (30-45 min.). 

Rollspel: Deltagarna delas in i två grupper. Hälften av dem kommer att spela karriärvägledare 

medan den andra hälften kommer att agera klient. Var och en av ”vägledarna” kommer att 

prata med sin ”klient” i 15 minuter, skapa en första intervju med den nya klienten, ställa frågor, 

försöka hitta vad som är klientens behov och rådge dem om vad de ska göra i nästa steg. Efteråt, 

kommer klienten att gå till en annan vägledare och göra övningen en gång till. 

De deltagare som agerar klient kommer var och en att få en individuell profil, beskriva 

karaktären som de agerar i övningen, till exempel en 43-årig rörmokare, som har blivit avskedad 

mot sin vilja och som har en dröm om att öppna en bar.  Dessa deltagare är tillfrågade att spela 

rollen som beskrivs i profilen och försöka hålla sig till karaktären som person under de två 

vägledningssessionerna. Därefter blir de tillfrågade om hur de tror att den här personen skulle, 

som karakteriseras i profilen, bemöta en vägledningssession och hur de skulle agera mot 

vägledaren. 

Målet med övningen är att vägledarna identifierar vad det är för slags klient som de 

konfronteras med och att de sedan får testa olika arbetsstrategier medan de arbetar med 

klienten. De ska försöka att inarbeta idéerna som har presenterats till dem under sessionens 

första del.  

 Om hur man leder en första intervju med en ny klient 

 Och olika typer av klienter. 
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Diskussion: I slutet av sessionen kommer alla deltagare att samlas och diskutera och reflektera 

kring rollspelsövningen (15-20 min). Diskussionen är strukturerad av handledaren som ställer 

frågor och noterar viktiga synpunkter på en bläddertavla. Huvudämnen som kommer att täckas 

av diskussionen är: 

 Vilka olika typer av klienter identifierade vägledarna? (Huvudtyper: 

besökare/observatörer, aktiva klienter, klienter som var skickade av någon annan…) 

 Fanns det några andra typer som inte nämndes i denna övning? 

 Vilka vägledningsstrategier av de olika klienttyperna togs upp i övningen? Vad 

fungerade, vad fungerade inte? 

 Vilka alternativ för vägledningsnärmande kan deltagarna tänkas komma till användning 

om klienten är defensiv, har svårt att bestämma sig etc…? 

 Vilka attitydstyper från vägledarens sida rådgavs vid hanteringen av”besökare”, 

”holdouts”, ”arbetssökande klienter”? 

 Förklaring av klienttyper är en kurs av bara typologi som kan hjälpa till att upptäcka 

relevant uppförande samt få klienter att ta på sig olika roller eller vara olika typer när 

vägledaren arbetar med dem under en längre tid. 

2.3.4.1.3 Förväntad output, resultat 

 Kunskap om karriärer, karriärutveckling, vägledningsaktiviter och olika typer av 

klienter 

 Praktisk inlärning genom engagemang i en aktivitet som är kopplad till yrkespraktiken 

 Association av praktisk inlärning med faktisk kunskap i slutdiskussionen 

 Reflektion kring centrala element av karriärvägledningspraktik: bemötande av olika 

klienter, planering av vägledningsstrategier. 

2.3.4.1.4 Didaktiska rekommendationer  

När man håller i en presentation är det viktigt att tala på ett tydligt och strukturerat sätt, och 

om möjligt använda sig av hjälpmedel, och försäkra sig om de viktiga punkterna som man vill få 

fram. Som handledare, försök att engagera publiken, vara lyhörd för hur de reagerar på 

information (det är att skapa, om du känner för det, om de inte förstår eller ge roliga exampel 

för att illustrera en poäng). Svara på frågor som deltagarna lyfter är viktigt. Handledaren kan 

bestämma om han/hon önskar att hålla en presentation före hon/han svarar på frågor eller om 

hon/han välkomnar frågor under presentationen. Det är föreslaget att ta 10 minuters rast efter 

den första delen av sessionen. I slutdiskussionen agerar handledaren som moderator. Han/hon 

försöker locka fram svar och engagemang genom att ställa frågor till deltagarna. I bästa fall, när 

deltagarna öppet diskuterar och delar med sig kan handledaren huvudsakligen försöka att styra 

upp diskussionen och sammanfatta de viktigaste punkterna och slutsatserna. Om han/hon ser 

det som passande så kan handledare lägga till input om det inte tas upp under diskussionen – 

det kan vara om hur man hanterar olika klienttyper eller fortsatta karaktärsdrag hos specifika 

klienttyper. Dock efter att ha tillagt detta så handledaren låta diskussionen gå mellan 

deltagarna. Om deltagarna är för blyga för att delta i debatten så kan handledaren ha en mer 

aktiv roll som diskuterar och reflekterar kring rollspelsövningen.  
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2.3.4.1.5 Utrustning 

 Power point presentation [se bilagor sida 22], dator, laserpekare 

 Kort med klienters profiler [se bilagor 22] 

 Bläddertavla, pennor 

2.3.4.1.6 Tips och tricks 

Försäkra dig om att den tekniska utrustning som behövs för presentationen fungerar före du 

börjar sessionen. För rollspelsövningen, övningsstolar för att para ihop en vägledare och en 

klient behöver spridas ut i rummet, så att paren kan prata i en avslappnad atmosfär. Om möjligt, 

tränarna kan försöka underlätta de olika ”klienttyperna” genom att prata med en vägledare. 

Idealt vore om varje vägledare försökte rådge två olika klienttyper under övningen. 

 

2.3.4.2 SESSION 2 – HARD FACTS 

2.3.4.2.1 Sessionens mål och innehåll 

Deltagarna introduceras till tre fundament inom karriärvägledning: färdighetsprofiler, 

curriculum vitae (CV) och personligt brev, eftersom dessa material är huvudpunkten inom 

varenda karriärvägledningsinteraktion. 

 Deltagarna kommer att lära sig olika verktyg för att ta fram kompetenser, de kommer 

att analysera olika format och diskutera hur man använder färdighetsprofiler när man 

rådger klienter. Fortsatt så kommer deltagarna att bli familjära med det europeiska 

ramverket kring referenser för nyckelkompetenser för livslångt lärande (2007). 

 Deltagare kommer att analysera olika CV:ns styrkor och svagheter för att kunna ge 

rekommendationer när de ska rådge sina klienter om hur man skriver ett CV. I linje med 

det europeiska perspektivet kommer deltagarna att bli introducerade till ”Europass 

CV”-verktyg, som är ett standardiserat format för hur man skissar fram ett CV. 

 Deltagarna kommer att få faktakunskap såväl som praktisk kunskap om hur man skriver 

ett personligt brev för att kunna vägleda sina klienter om det. 

2.3.4.2.2 Verkställningsmetoder 

Grupparbete: Deltagarna blir tillfrågade om att vara med i en av tre arbetsgrupper som om 

hard facts (oftast: pappersarbete) inom karriärvägledning a) färdighetsprofil b) curriculum 

vitae och c) personligt brev. 

Grupperna kommer att sitta ner på olika ställen i klassrummet eller i olika rum – om möjligt, för 

att arbeta med respektive uppgift. 

a) Individuell övning/mindre gruppövning: Varje deltagare kommer att få ett verktyg för att ta 

fram och profilera färdigheter. De kommer att använda verktyget för att bekräfta sina egna 

färdigheter för träningssyftet men också ha i åtanke att använda verktyget med sina klienter. 
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Efter det kommer de att diskutera i mindre grupper, hur verktyget fungerade för dem själva 

och för framtida användning med andra. Varje deltagare ska beskriva vad han/hon gjorde och 

vad hans/hennes erfarenhet var av färdighetsprofilsverktyget. Deltagarna kommer sedan att 

nämna rekommendationer för karriärvägledare som arbetar med färdighetsprofiler, hur man 

upptäcker och samlar ihop kompetenser. 

b) Individuell övning/ mindre gruppövning: Deltagarna ska, enskilt, läsa och analysera ett par 

CV:n som delas ut av handledaren. Efteråt ska de, i gruppen, diskutera styrkor och svagheter 

med dessa CV: n. Deltagarna ska notera brister, bra aspekter, otydligt ordval och komma på 

rekommendationer för hur man skriver ett CV. 

c) Individuell övning/ mindre gruppövning: Deltagarna ska skriva ett personligt brev som svar 

på en arbetsannons som söker en karriärvägledaren. Efteråt, ska de analysera sina kamraters 

personliga brev och reflektera kring vad som är ett bra personligt brev. 

Varje gruppövning börjar med 10 minuters individuellt arbete och följs sedan av en 

gruppdiskussion (20-25 minuter). 

Diskussion i helgrupp: I helgruppsdiskussionen kommer varje grupp att presentera sina 

rekommendationer på en av följande punkter: 

a) hur man upptäcker och samlar ihop kompetenser; 

b) hur man skriver ett CV; 

c) hur man skrivet ett personligt brev. 

Eftersom grupp c inte kommer att ha något blädderblocks papper med rekommendationer så 

är det handledarens jobb att protokollföra huvudaspekterna medan gruppmedlemmarna talar 

om sina tankar. Efter att en grupp har presenterat sina upptäckter tillfrågas de andra deltagarna 

om de har några andra aspekter de vill ta upp som inte redan har nämnts. Efter varje talpunkt 

(a,b,c) kommer handledaren att sammanfatta och dela ut material kring dessa punkter, som 

kommer att diskuterar ytterligare – till exempel en checklista för CV eller en strukturmall för ett 

personligt brev.  

Förväntad output, resultat 

 Kunskap om hard facts inom karriärvägledning: färdighetsprofiler, curriculum vitae och 

personligt brev; 

 Deltagarna utvecklar rekommendationer interaktivt som sedan kan utföras i 

yrkespraktiken; 

 Källor och material om dessa faktum som kan tas hem. 
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2.3.4.2.4 Didaktiska rekommendationer 

I den här sessionen är det viktigt att förbereda det nödvändiga pappersarbetet i god tid, att 

kopiera upp tillräckligt många kopior och att skapa en bra arbetsmiljö så att deltagarna kan 

fokusera på gruppövningarna. Handledaren kan gå runt och se om alla grupper har förstått 

instruktionerna, om de har skrivit ner viktiga slutsatser som de senare kan dela med sig av i 

helgruppsdiskussionen etc. 

Ytterligare så är det handledarens arbete att lägga till mer information i slutdiskussionen. Efter 

att varje grupp har slutfört sin presentation ska handledaren introducera respektive ta-hem-

material samt diskutera med deltagarna. 

2.3.4.2.5 Utrustning 

 Instruktioner för varje grupp: färdighetsprofil (se bilaga sida 30), CV-skrivande (se 

bilaga sida 31), personligt brev (se bilagor sida 32) – kopiera tillräckligt många kopior 

och extra kopior. Om ni ska genomföra övningen på engelska, försäkra dig om att alla 

deltagare kan prata engelska något så när flytande. 

 Papper, penna till alla deltagare 

 Bläddertavla, pennor 

 Material att ta hem till varje deltagare (se bilagor sida 34-43): Europeiska ramarbetet 

för referenser om nyckelkompetenser för livslångt lärande, checklista för CV, länk till 

Europass-mallen och instruktioner, strukturprototyp för personligt brev. 

 

2.3.4.2.6 Tips och tricks 

Rummet där sessionen utförs bör ha utrymme så att tre grupper får plats att fokusera och 

arbeta med sina olika uppgifter. Idealt vore om de tre grupperna kunde vara i varsitt rum. Ta i 

beaktande storleken på de tre olika grupperna. Grupperna bör ha minst 3 deltagare och bör 

inte heller vara för stora så att gruppdiskussionen blir haltande. Medan deltagarna uppmuntras 

att välja grupp utifrån sina intressen, kan handledaren fråga några om de kan tänka sig att byta 

grupp utifall att deltagarna har fördelat sig ojämnt inom de tre grupperna. Eftersom varje 

gruppövning är uppdelad i en del där deltagara arbetar självständigt (10 minuter) och en del 

där de arbetar i grupp bör vägledaren se till att varje grupp börjar med en gruppdiskussion efter 

10 minuter. I slutet av gruppdiskussionen (10-15 minuter), före insamlandet av deltagare för 

helgruppsdiskussion, bör handledaren se efter om det är någon grupp som är nästan färdig, 

påminna dem om att avsluta och förlänga gruppdiskussionen med fem minuter om det är 

nödvändigt. 
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2.3.4.3 SESSION 3 – HJÄLPA FÖRVIRRADE KLIENTER ATT FINNA NYA PERSPEKTIV 

2.3.4.3.1 Sessionens mål och innehåll 

Väldigt ofta händer det att klienter, som söker karriärvägledning, känner sig förvirrade, 

övermannade och ledningslösa, frustrerade och har helt enkelt inget perspektiv om vad de ska 

göra härnäst. Därmed är en av vägledarens huvuduppgifter att tillsammans med klienten, 

genom att gräva i det förflutna, ta fram klientens färdigheter och kompetenser – som finns där 

men som klienten kanske är omedveten om. I den här sessionen introduceras deltagarna till en 

metod som tar fram klientens kompetenser och hjälper dem att lista ut vad som blir nästa steg 

även om det inte finns någon tydlig stig framför dem. Efter att ha lärt sig denna metod kan 

deltagarna öva i mindre grupper. 

Den här sessionen kommer också att fokusera kring berättande intervjuer och vad förmånerna 

kan vara med att engagera sig i klientens bakgrund för att hitta potentiell inlärning, 

stödmekaniskmer och kompetenser. 

 

2.3.4.3.2 Verkställningsmetoder 

Introduktion: Metoden introduceras av handledaren. För att demonstrera behovet av att gräva 

i en person bakgrund eller förflutna så illustrerar handledaren med fallet Maria, som går på 

karriärvägledning. Hon är fyrtio år gammal, har inget arbete och är väldigt desperat, eftersom 

förutom hennes praktik som förskollärare efter high school-examen så har hon ingen 

yrkeserfarenhet eftersom hon har varit hemma-mamma med tre barn. Hon har ingen idé om 

vad hon ska göra nu, ser sig själv som ett förlorat fall eftersom hon tycker att hon inte kan 

erbjuda de potentiella arbetsgivarna mycket. Handledaren tar fram vad Maria har gjort under 

sitt liv, att hon är trebarnsmamma, som har stora vård- och sociala färdigheter men också 

kunskap inom sjukvårdssektorn. Fortsättningsvis, hennes utbildning och praktik ger henne 

färdigheter och kunskap som Maria åsidosätter eftersom hon inte har använt dem under många 

år men som fortfarande är relevanta om man ser till hennes framtida alternativ. Maria 

sammanställer alla sina kompetenser och tidigare erfarenheter och kan därmed utveckla olika 

visioner om vad hon kan göra härnäst, till exempel söka jobb som vikarie på förskolor, för en 

administrativposition på ett vårdhem eller välja en avancerad praktik inom området för 

utbildning- eller samhällstjänster för fortsatt kvalificering för en specifik jobbprofil. 

Varje handledare kan fritt välja ett exempel som illustrerar “dolda kompetenser” så länge det 

illustrerar det potentiella med att engagera sig i klientens, som söker vägledning, bakgrund.  

Efteråt förklarar handledaren det specifika med “tidsrese”-metoden tillsammans med klienten. 

Karriärvägledaren ber klienten att stiga upp från sin stol och engagera sig på ett mer fritt sätt 

inom vägledning med målet att upptäcka nya stigar genom att använda en metod som kräver 

rörelse. Handledaren frågar henne vad hon gör just nu och skriver ner svaret på ett kort, vilket 
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hon/han placerar på golvet framför klienten och ber henne att stå på det (kortet representerar 

nu). Vägledaren frågar sedan klienten vad hon gjorde tidigare och skriver igen ner svaret på ett 

kort, som placeras bakom klienten, beroende på hur långt tillbaka det är. Handledaren 

fortsätter med att fråga om tidigare yrkes – och livserfarenhet och skriver ned det på kort och 

lägger dessa kort bakom Maria. På så sätt görs en “tidslinje” av erfarenhet bakom Maria. Då 

och bara då bes klienten att vända sig om och se tillbaka på den stora mängd av erfarenhet som 

hon har bakom sig. Klienten kan stå kvar i sin position en stund och beskriva sina känslor och 

erkänna sin erfarenhet som något värdefullt. Frågor som kan ställas: Vad är du mest stolt över? 

Vad var det svåraste du har gjort och vad fick dig att göra det? När du ser tillbaka på din 

“erfarenhetsträdgård”, vilka var bittra frukter, de saftiga, de söta etc., och vad har du lärt dig 

från dessa? 

Handledaren kan sen be klienten att ta ett steg tillbaka till ett kort som representerar en tidigare 

positiv yrkeserfarenhet – något som Maria gillar och pratar positivt kring. Vägledaren kan sen 

fråga ett antal frågor som avslöjar hur klienten kom att fylla denna position, vad hon gillade 

med det, vad hon inte gillade med det, vem som hjälpte henne att nå den här punkten etc. 

Målet med övningen är att använda rummets utrymme för att visa klientens yrkesbakgrund och 

hitta kompetenser som är relaterade till position, preferenser hos klienten men också relevanta 

faktorer (familjestöd, tillträdeskvalifikationer, färdigheter etc.) (se bilagor sida 48-49 Lista över 

potentiella frågor). Om klienten inte kan återblicka på så många år av yrkeserfarenhet eller 

pratar negativt om sina erfarenheter kan vägledaren också fråga om andra stadier i livet eller 

fokusera på mer eller ett stadium som var positivt – till exempel en världsomsegling eller 

vårdåtaganden som hindrade klienten från att arbeta.  

Efter att ha täckt det förflutna kan vägledaren be klienten att gå tillbaka till sin aktuella position 

(nutid) (vara arbetslös, vara på väg att bli avskedad, vantrivs på företaget osv). Från här och 

framåt kan deltagern, tillsammans med vägledaren, utveckla alternativen för sin framtid och se 

på hennes framtida tidslinje som i nuläget är tom. Vägledaren kommer att fråga klienten vilka 

möjliga alternativ hon ser och ge input om klienten fortfarande inte har några möjligheter. 

Handledaren frågar: Efter att ha sett tillbaka på dina tidigare erfarenheter, var ser du dig själv 

om 6 månader? Då sätter klienten ner sina kort med möjliga alternativ framför sig, beroende 

på hur känslomässigt nära hon känner sig till kortens alternativ (stängt kort = ett möjligt 

alternativ, kort långt borta = inte ett möjligt alternativ). Vägledaren ska sedan fråga vad klienten 

behöver för att komma till det valda alternativet. 

 Hur nöjd skulle han/hon vara med att fortsatta med det alternativet? Vad behöver du fortsatt 

göra för att det här alternativet ska fungera? Vilka färdigheter från tidigare erfarenheter kan du 

använda här? Vad är förmånerna med det här alternativet?... Om klienten inte är säker på ett 

alternativ då frågas samma om alla eller några andra möjliga alternativ så att det slutar med att 

klienten har en god förståelse över sina alternativ. Efter det när tidslinjeövningen är färdig kan 

både klient och handledare sitta ned igen. Hanledaren gör då en lista på saker (nästkommande 

steg) över vad klienten kan göra för att komma till det föredragna alternativet och betonar alltid 
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att många färdigheter redan finns tillgängliga i klientens bakgrund.  Handledaren frågar en i 

gruppen om hjälp, som är villig att agera klient, men förklarar inte metoden i förväg (eftersom 

det experimentiella med metoden då går förlorat). Handledaren demonstrerar sedan hur 

övningen går till, skriver kort åt deltagaren till tidslinjen, frågar honom/henne frågor och 

försöker hitta dolda kompetenser och kommer fram till ett tillfredsställande resultat med en 

överblick över framtida karriärsteg. Den här demonstrationen tar ungefär 20-30 minuter.  

Input: Handledaren ger input om berättande intervjuande, förklarar varför karriärvägledningen 

får förmåner från en individs bakgrund och förklarar teknikerna med berättande intervjuer. (10-

15 minuter). 

Övning i mindre grupper: Deltagarna ska pröva metoden som nämns i sessionen i grupper om 

3. En deltagare kommer att vara vägledare, en klient och en observatör. Vägledaren ska försöka 

att leda klienten genom övningen, gjort utifrån instruktionerna från handledaren och det som 

visats, listan över potentiella frågor och informationen om berättande intervjuer som alla 

deltagare fick under sessionen. Klienten ska följa vägledaren, svara på frågor om sin 

yrkesbakgrund, försöka hitta kompetenser och komma fram till en tillfredställande blick av 

framtida karriärsteg. Det är väldigt viktigt att klienten inte hittar på sina svar utan svarar ärligt. 

Observatören iakttar noga och reflekterar över interaktionen mellan vägledare och klient, i 

slutet av övningen ges feedback om vägledningsprocessen, dynamiken mellan vägledare och 

klient, andra frågor som kunde ha ställts, biografisk steg eller kompetenser som ignorerades 

etc. 

2.3.4.3.3 Förväntad outputs, resultat 

 Bekanta sig med metoden om hur man vägleder klienter som är i behov av orientering 

 Använda tidslinjer tillsammans med klienter 

 Lärande genom aktivt deltagande och simulation 

 Få kunskap om berättande intervjuer och biografier som en källa för karriärvägledning 

 Reflektera kring dynamiken mellan vägledare-klient 

2.3.4.3.4 Didaktiska rekommendationer 

Det föreslås att man tar 10 minuters rast efter att input om berättande intervjuer har getts 

före övningen i mindre grupper följer. 

2.3.4.3.5 Utrustning 

 Färgglada kort (minst A4), pennor 

 Lista på möjliga frågor [se bilagor sida 47-48 

 Input om berättande intervjuer [se bilagor sida 48) 

 

2.3.4.3.6 Tips och tricks 
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Det bör finnas nog med utrymme för alla mindre grupper att utföra övningen. Övningen kräver 

en form av tillit eftersom klienterna ger insyn i sina bakgrundshistorier, vilket är väldigt 

personligt och kanske känsligt. Det måste tydliggöras att ingen information kommer att spridas 

utanför rummet och att all information kommer tas om hand med försiktighet. 

2.3.4.4 SESSION 4 – REFLEKTERANDE KRING YRKESPRAKTIK, HANDLEDNING OCH 

AVSLUTNING  

2.3.4.4.1 Sessionens mål och innehåll 

Först och främst så riktar sig den här sessionen till att hitta blindfläckar inom 

vägledningspraktiken. Några typer av känslor som oftast inte ses som yrkesmässiga och därmed 

ignoreras. Denna session vill fokusera på sådana situationer där en vägledare kan vara arg på 

en klient eller frustrerad eller överväldigad. Känslor som betonas är kärnelement inom alla 

sociala interaktioner och relevanta pekanden till viktiga dimensioner av yrkesbemötanden 

också. Istället för att ignorera dem, de bör noga undersökas, eftersom de ger tydliga hintar om 

förändringar. Kanske en vägledare blir arg mycket lättare på en viss klienttyp, kanske en 

vägledare alltid blir extremt påverkad av en klients hälsoproblem eftersom det påminner om 

vägledarens egen berättelse, kanske känner vägledaren att han/hon inte kan agera 

professionellt när klienter gråter. Dessa saker kan hända och de är inte nödvändigtvis ett 

problem så länge de uppmärksammas och tas om hand av karriärvägledarna. 

Fortsättningsvis så vill sessionen utrusta deltagare med koncept och tillvägagångssätt, främst 

övervakning, om hur man hanterar svåra vägledningssituationer. Efterom karriärvägledare 

reguljärt hanterar emotionella och disträa klienter kommer de att möta en mängd utmanande 

händelser. Vägledning kan beskrivas som en högt ambitiös praktik för professionella både 

emotionellt såväl som tekniskt. Utöver det så kan människor som är involverade med 

vägledning inte alltid vara professionella vägledare med formell utbildning eller praktik och de 

kanske känner sig överväldigade när de hanterar defensiva och irriterade arbetssökanden. 

Därmed ska den här sessionen öka deltagarnas tendenser att söka professionellt stöd vid 

behov.  

2.3.4.4.2 Verkställningsmetoder 

Individuell reflektionsövning: Handledaren ber alla deltagare att brainstorma kring vilka känslor 

de känner vid vägledningstillfället. Han/hon skriver ner alla känslor som nämns på en 

bläddertavla. Handledaren instruerar sedan deltagarna att reflektera kring deras praktik som 

vägledare. I slutet tar han/hon fram en till bläddertavla som har följande frågor nedskrivna: 

1. När kände du dig senast väldigt dålig/överväldigad när du vägledde? Hur kändes det? Beskriv 

situationen på ett papper. 

2. När hade du senast väldigt kul med en klient och bara älskade ditt jobb? Hur kändes det? 

Beskriv situationen på ett papper. 
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Deltagarna har cirka 15 minuter på sig att svara på dessa frågor enskilt. 

Handleda vägledare: Deltagarna arbetar i mindre grupper (5-6 personer) om ett fall med en 

problematisk vägledningserfarenhet. Deltagarna, som berättar om dem i mindre grupper, 

introducerar fallen. Fallen är baserade på personlig erfarenhet. Berättaren bes att porträttera 

fallen med stort djup medan de andra medlemmarna i grupper ställer frågor (se bilagor sida 50 

Frågor för handledning). Målet med denna övning, som bör ta 45 minuter, är att adressera 

fallen (dess innehåll, deras förhållande, deras tolkning etc.) från en multitud av vinklar för att 

kunna komma fram till en helhetsbild som tillåter en ny analys eller annan bedömning av 

situationen.  

Input och diskussion: Handledaren samlar ihop alla deltagare för en slutdiskussion. Han/hon ber 

deltagarna att reflektera över övning genom att notera förmåner med handledning som en 

interventionsform för karriärvägledning. Handledaren skriver ner deltagarnas medverkan på en 

bläddertavla. Om han/hon känner att viktiga punkter saknas så kan han/hon ge ytterligare 

input. 

2.3.4.4.3 Förväntade outputs, resultat 

 Reflektering om yrkespraktik, upptäcka blindfläckar 

 Utrusta deltagarna med stödmekaniskmer för vägledningspraktik 

 Bedöma förmånerna med handledning som intervention inom karriärväglednings 

praktiken. 

 

2.3.4.4.4 Didaktiska rekommendationer 

Eftersom deltagarna bes reflektera kring och dela med sig av negativa eller problematiska 

personliga erfarenheter bör handledaren se till att arbetsmiljön är tillåtande och att deltagarna 

kan kommunicera med varandra på ett vänligt sätt och att varje deltagare känner sig trygg med 

att delta. Deltagarna måste inte sitta still medan de individuellt reflekterar om känslor med 

vägledning. Det är föreslaget att man tar en 10 minuters rast efter reflektionsövningen. 

2.3.4.4.5 Utrustning 

 Bläddertavla, pennor (en förberedd bläddertavla med frågor på som är placerad 

bredvid en tavla med känslor nedskrivna) 

 Frågor för handledning [se bilagor sida 50] 

 

2.3.4.4.6 Tips och tricks 

Eftersom inte varje deltagare har en berättelse att dela med sig av, eller är villig att dela, bör 

handledaren fråga i förväg och sedan arrangera grupperna därefter. 
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2.4 MODUL 4 – VÄGLEDNING OCH KOMMUNIKATIONS METODER 
 

2.4.1. Introduktion till modulen 

För den här module IV – Vägledning  & kommunikations metoder – som en integrerad del a 

iYOTs kursplan så vill vi underlätta interaktionen mellan vägledare och användare/klient via 

mobilappen så att distansvägledning inte blir en barriär utan redan från början används så 

mycket som möjligt vid kontakten mellan vägledare och klient. 

Vi tror att det är här det livsviktiga med modulen finns och som även sparar energi som kommer 

att behövas spenderas vid vägledning när vägledaren gör detta på distans. För det andra så 

tillåter den användare – arbetslösa vuxna – att lätt komma åt mobilappen. Det är ett av 

huvudsyftena med iYOT och därefter uppmuntra deras motivation till att delta. Inte bara genom 

att tillhandahålla svar på deras behov om kunskap och kontakter eller eliminera tveksamheter 

men också och framför allt att bidra till en bättre interaktion mellan användare och vägledare i 

en distansvänlig miljö så mycket som möjligt. 

2.4.2 Längd 

6-8 timmar (var och en av de tre sessionerna är tänkt att vara i två och en halv timme) – 

flexiblet anpassat till deltagarnas behov och engagemang. 

2.4.3. Allmän del 

2.4.3.1. Allmän överblick av modulen 

Den här modulen är uppdelad i tre huvudrubriker/ inlärningsresultat: 

1. ALLMÄN KUNSKAP OM MÄNSKLIG KOMMUNIKATION  

2. ALLMÄN KUNSKAP OM VÄGLEDNINGSPROCESSEN  

3. TRANSVERSALA FÄRDIGHETER SOM BEHÖVS FÖR ATT TÄCKA MÄNSKLIG 

KOMMUNIKATION VIA VÄGLEDNINGSPROCESSEN  

 

 Huvudrubrik 1: Efter att ha färdigställt denna rubrik så ska IYOT-vägledaren ha fått: 

 En förståelse över vad en kommunikationsprocess är; 

 Kunskap om element som är involverade i kommunikationsprocessen; 

 Kunskap om de psykologiska kompenenterna i kommunikationsprocessen; 

 En förståelse för motivation som ett kommunikationskoncept; 

 

 Rubrik 2: Efter att ha färdigställt denna rubrik så ska IYOT-vägledaren ha fått: 

 Kunskap om element som ingår i Modell och vägledningsteorier; 

 Kunskap om vägledningsmetoder och processen. 
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 Rubrik 3: Efter att ha färdigställt denna rubrik så ska IYOT-vägledaren ha fått: 

 Kunskap om relevanta transversala färdigheter som behövs arbetas fram om mänsklig 

kommunikation i vägledningsprocessen. 

 

2.4.3.2. Nyckelkoncept / nyckelord 

Övergångs kommunikationsmodell (The Transactional Model of Communication); inre och yttre 

mänsklig motivation; perceptuella fenomen inom kommunikationsprocessen; Johari Window-

modellen; Modell och vägledningsteorier; och metoder och vägledningsprocessen. 

2.4.3.3. Övergripande mål/ kompetenser 

De övergripande målen med modulen är att: 

1. Underlätta interaktionen mellan vägledare och användare/klient via mobilappen så att 

distansvägledning inte blir en barriär utan redan från början används så mycket som 

möjligt vid kontakten mellan vägledare och klient, och å andra sidan; 

2. Verkställa vägledningen i enlighet med processen så att den antingen av iYOT-

vägledaren eller av användare/klienten, redan från första mötet, båda är medvetna om 

stegen som leder till hela vägledningsprocessen med dess restriktioner men också 

förmåner och möjligheter. 

Syftet med dessa övergripande mål/ kompetenser, är på ett sätt, menat att täcka motivation, 

behov, tveksamheter, medvetenhet, kunskap, kontakter och, framför allt, I ett globalt 

perspektiv, en självförbättring. Med det menas en chans för “inre mognad” på 

övergångsnivåerna för mänsklig utveckling. 
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2.4.4 Specifik del 

2.4.4.1. SESSION 1 – ALLMÄN KUNSKAP OM MÄNSKLIG KOMMUNIKATION  

2.4.4.1.1. Sessionens mål och innehåll 

Mål: Rubrik 1 – MÄNSKLIG KOMMUNIKATION 

SYFTE SYNVINKEL  SESSIONENS SPECIFIKA INNEHÅLL SPECIFIKT INLÄRNINGSRESULTAT 

 

Underlätta interaktionen 

mellan vägledare och 

användare/klient via 

mobilappen så att 

distansvägledning inte 

blir en barriär utan redan 

från början används så 

mycket som möjligt vid 

kontakten mellan 

vägledare och klient. 

iYOT 

Vägledare 

1. Övergångsmodellen för 

kommunikation (The Transactional 

Model of Communication) 

2. Inre och yttre mänsklig 

motivation 

 Maslows behovstrappa; 

 Herzbergs Tvåfaktors-teori 

3. Psykologiska komponenter inom 

kommunikationsprocessen:  

 Perceptuella fenomen om 

kommunikationsprocessen; 

 The Self: Johari Window- 

modellen 

 
 En förståelse för vad 

kommunikation är som en 

process; 

 Kunskap om de element som 

ingår I 

kommunikationsprocessen; 

 Kunskap om de psykologiska 

komponenter som ingår I 

kommunikationsprocessen; 

 En förståelse för motivation 

som en del (meta) av 

kommunikationskonceptet. 

 

Klient / 

Användare 

 

 

iYOT 

Applikation / 

verktyg 

 

TIDSLÄNGD FÖR RUBRIK 1:  

 - 4 TIMMAR “fyllda” med en dynamisk gruppuppgift och 3 presentationer med specifikt innehåll 

 

2.4.4.1.2. Verkställningsmetoder 

Aktiva träningsmetoder  

HUVUDRUBRIK 1 kommer att börja med en introduction genom en dynamisk gruppuppgift (30-

40 min.) 

Input: Dynamisk gruppövning för HUVUDRUBRIK 1 – MÄNSKLIG KOMMUNIKATION 

Deltagare delas in i grupper om 3 från olika länder i träningsrummet. Med sin rygg vänd bes 

iYOT-vägledarna i varje grupp att prata på sitt modersmål till de andra medlemmarna i gruppen 

om ett ämne som passar dem. De andra i gruppen svarar vad de vill utifrån sina egna intressen 

(också på sitt eget språk). 

Syfet med denna Dynamiska gruppövning för HUVUDRUBRIK 1  - är att betona det viktiga med 

mänsklig kommunikation bland individer för att minska förvirringen mellan dem och för att få 

en större förståelse för hur kommunikationen mellan individer fungerar.  
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Diskussion: Först, en deltagare från varje grupp kommer att skriva ner på en bläddertavla tre 

ord som beskriver hur de kände/ tänkte/ och reagerade. Efteråt, bör en öppen debatt som 

inkluderar alla deltagare äga rum.  

Den beskrivande metoden 

Efter det, under den andra delen av varje session, kommer handledaren att hålla en kort 

presentation om det specifika innehållet för tre presentationer via PowerPoint (20-25 min.): 

 # Presentation 1  – Övergångsmodellen för kommunikation (Transactional Model of 

Communication); 

 # Presentation 2 – Inre och yttre mänsklig motivation; 

 # Presentation 3 – Psykologiska komponenter i kommunikationsprocessen. 

Aktiva metoder under träning 

I slutet av varje presentation bör en övning göras individuellt av de tränande vägledarna för 

utvärderingsprocessen.   

Huvudrubrik 1 inkluderar övningarna: 

# Övning 1 – KOMMUNIKATIONSPROCESSEN (se bilagor sida 54) 

# Övning 2 – MÄNSKLIG MOTIVATION (se bilagor sida 55) 

# Övning 3 – MÄNSKLIG PERCEPTUELLT FENOMEN (se bilagor sida 56) 

# Övning 4 – SJÄLVKONCEPT OCH KOMMUNIKATION (JOHARI WINDOW-MODELLEN) (se bilagor 

sida 58) 
 

 

2.4.4.1.3. Förväntade outputs, resultat 

 En förståelse för kommunikation som en process; 

 Kunskap om de element som finns i kommunikationsprocessen; 

 Kunskap om de psykologiska kompenterna som är involverade i 

kommunikationsprocessen; 

 En förståelse av motivation som del av (meta) kommunikationskonceptet. 

 

2.4.4.1.4. Didaktiska rekommendationer 

Eftersom det specifika innehållet för HUVUDRUBRIK 1 är uppdelat i tre presentationer så 

rekommenderas det  att man tar en fem minuters paus för att få en smidig övergång mellan 

varje presentations slutövning före han/hon påbörjar en ny. 
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Det rekommenderas att handledaren agerar som en moderator i den dynamiska 

gruppövningen och under de öppna debatten och hjälper deltagarna att nå en slutpunkt. 

Å andra sidan bör handledaren ge frågor, under olika moment under sina presentationer, om 

ämnen som förmedlas förstås tydligt tillåter det en “friyta” där exempel på problem som kan 

uppstå kan tas upp eller där deltagarna kan bjudas in till att berätta om sina egna erfarenheter. 

2.4.4.1.5 Utrustning;  

 Projektor 

 Duk för projektorbilden;  

 Dator; papper; penna;  

 Suddgummi och en bläddertavla.  

 

2.4.4.1.6 Tips och tricks 

 Försäkra dig om i förväg att alla tekniska utrustuning fungerar; 

 Försäkra dig om att gruppdynamiken erbjuder ett bra motiv eller en startpunkt för 

inlärning av innehåller och där det rekommenderas att handledaren skapar, å ena sidan, 

en miljö som tillåter Aktivt deltagande för alla iYOT-vägledare, och som å andra sidan, 

involverar en stor mängd deltagare i en öppen diskussion. 

 Försäkra dig om att den förväntade tiden för presentationerna passar alla deltagare; 

 Försäkra dig om att alla deltagare förstår innehållet genom att ställa frågor 

 Ge exempel och/eller fråga efter exempel från deltagarna. 

 Slutligen, kontrollera att alla deltagare har agerat under utvärderingsövningen. 
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2.4.4.2. SESSION 2 – ALLMÄN KUNSKAP OM VÄGLEDNINGSPROCESSEN 

 2.4.4.2.1. Sessionens mål och innehåll 

MÅL: Huvudrubrik 2 – VÄGLEDNINGSMODELLER & METODER FÖR VÄGLEDNINGSPROCESSEN 

SYFTE SYNVINKEL  SESSIONENS SPECIFIKA INNEHÅLL SPECIFIKA INLÄRNINGSRESULTAT 

Verkställa vägledningen i 
enlighet med processen så 
att den antingen av iYOT-
vägledaren eller av 
användare/klienten, redan 
från första mötet, båda 
vara medvetna om stegen 
som leder till hela 
vägledningsprocessen med 
dess restriktioner men 
också förmåner och 
möjligheter. 

 

iYOT 

Vägledare 

1. Modeller & metoder för 

vägledningsprocessen 

TRE VÄGLEDNINGSMODELLER 

1.1. Karriärutvecklings bedömning 

och vägledning;; 

1.2. Livsdesignad vägledning; 

1.3. Konstruktuvistisk modell över 

karriärstigarna (Karriärcykler -KC) och 

interventionsmetoden 

SPECIFIK VÄGLEDNINGSMETOD 

1.3.1. Kommunikation – Analys – 

Syntes – Bedömning - Utförande 

 
 
 

 Kunskap om de tre modeller 

för vägledningsteorier; 

 

 

 
 

 

 Kunskap om CASE-metoden 

(specifik vägledningsprocess 

metod). 

 

Klient / 

Användare 

 

 

iYOT 

Applikation 

/ verktyg 

 

TIDSLÄNGD FÖR HUVUDRUBRIK 2:  

 - 3 TIMMAR “fylls“ med en gruppdebatt och två huvudpresentationer med specifikt innehåll 

 

2.4.4.2.2 Verkställningsmetoder 

Aktiva metoder i träning 

Input - Gruppdebatt: den här gruppdebatten delas in i två distinkta moment inom vilket 
handledaren agerar som moderator för debatten. 

I det första momentet kommer handledaren att skapa tre eller mindre utspridda grupper (till 
exempel 8 + 8 individer + 9 individer). 

Efter det kommer handledaren att slumpmässigt ge ett kort till varje grupp (som nämns nedan) 

KORT KORT KORt 

NATUREN FÖR VERKLIGHET 
OCH SANNING 

 Yttre verklighet 

 Social verklighet 

 Individuell verklighet 

NATUREN AV MÄNSKLIG 
AKTIVITET 

 Görandet-orientering 

 Varandet-orientering 

 Vara-i-bli- orientering 

NATUREN FÖR TID & RYMD 

 Den kronologiska, 
psykologiska och sociala 
tiden 

 Det förflutna, nutid och 
framtiden (tidens pil) 

 Distans och relativa 
placering 

Efter att ha spenderat 10 minuter så får varje grupp fem minuter att argumentera fram en 

möjlig betydelse för vad som är skrivet på respektive gruppkort och samtidigt ha i åtanke det 
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som har nämnts under träningskursen. Efteråt har varje grupp fått 10 minuter för reflektion i 

enlighet med slutkorten (samma för alla tre grupper). 

 

Den beskrivande metoden 

Då, i den andra delen av huvudrubrik 2 kommer handledaren att hålla en presentation kring ett 

specifikt innehåll från två presentationer (20–25 min.): 

 # Presentation 1 – Karriärutvecklingsbedömning och vägledning & livsdesignad 

vägledning; 

 # Presentation 2 – Konstruktuvistisk modell för karriärstigar & CASE-metoden. 

Aktiva metoder i träningen  

I slutet av varje presentation bör en övning hållas individuellt av de tränande vägledarna för 

utvärderingsprocessen.   

 Övningar under Huvudrubrik 2 är: 

 # Övning 5 – LIVSDESIGNAD VÄGLEDNING – INTERVENTIONSMODELLEN (se bilagor sida 

59) 

 # Övning 6 – KARRIÄRCYKLER – KC INTERVENTIONSMODELLEN (se bilagor sida 60) 

 

Metoderna i Huvudrubrik 2 är detsamma som i Huvudrubrik 1 nämlingen: 

a) Den beskrivande metoden och b) den aktiva metoden inom träning. 

 

COUNSELLING 

NATURE OF 
REALITY 

AND TRUTH

NATURE OF 
TIME & 
SPACE

NATURE OF 
HUMAN 
ACTIVITY
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2.4.4.2.3 Förväntade outputs, resultat 

 Kunskap om de tre modellerna för vägledningsteorier; 

 Kunskap om CASE-metoden (Specifik vägledningsprocess metod). 

2.4.4.2.4 Didaktiska rekommendationer 

På grund av det specifika innehållet för HUVUDRUBRIK 2så börjas det med en gruppdebatt före 

de två presentationerna. Det rekommenderas att handledaren har en dubbel roll: å ena sidan 

rollen som handledare och å andra sidan rollen som moderator för gruppdebatten eller 

slutdelen. I den sista delen, så rekommenderas det också att handledaren agerar som 

moderator i den öppna debatten och hjälper deltagarna att nå en slutpunkt.  

En 10-minuters rast rekommenderas mellan de två presentationerna. 

Å andra sidan, vid visandet av innehållet från de två presentationerna bör handledaren ställa 

frågor vid olika tillfällen under presentationerna för att se att deltagarna har förstått vad som 

har sagt. Det tillåter en ”friyta” där frågor kring eventuella problem kan ställas eller där 

deltagarna kan berätta om sina egna erfarenheter. 

2.4.4.2.5 Utrustning 

 Projektor;  

 Projektorduk; 

 Laptop; papper; pennor;  

 Suddgummi.   

 

2.4.4.2.6 Tips och tricks 

 Försäkra I förväg om att all teknisk utrustning fungerar; 

 Försäkra dig om att gruppdynamiken erbjuder ett bra motiv eller en startpunkt för 

inlärning av innehåller och där det rekommenderas att handledaren skapar, å ena sidan, 

en miljö som tillåter Aktivt deltagande för alla iYOT-vägledare, och som å andra sidan, 

involverar en stor mängd deltagare i en öppen discussion. 

 Försäkra dig om att den förväntade tiden för presentationerna passar alla deltagare; 

 Försäkra dig om att alla deltagare förstår innehållet genom att ställa frågor 

 Ge exempel och/eller fråga efter exempel från deltagarna. 

 Slutligen, kontrollera att alla deltagare har agerat under utvärderingsövningen  

2.4.4.3. SESSION 3 – TRANSVERSALA FÄRDIGHETER SOM BEHÖVS FÖR ATT TÄCKA 

MÄNSKLIG KOMMUNIKATION VIA VÄGLEDNINGSPROCESSEN  
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 2.4.4.3.1 Sessionens mål och innehåll 

MÅL: Huvudrubrik 3 - TRANSVERSALA FÄRDIGHETER SOM BEHÖVS FÖR ATT TÄCKA MÄNSKLIG KOMMUNIKATION 

SYFTE SYNVINKEL SPECIFIKT INNEHÅLL FÖR 

SESSIONEN 

SPECIFIKT INLÄRNINGSRESULTAT 

Tillhandahåller kunskap 

om de metakognitiva 

färdigheter som finns 

med i en framgångsrik 

mänsklig kommunikation. 

 

iYOT 

Vägledare 

 Empati;  

 Äkthet;  

 Aktivt lyssnande. 

 Kunskap om relevanta 

transversala färdigheter som 

behövs arbetas fram om 

mänsklig kommunikation i 

vägledningsprocessen 

 

TIDSLÄNGD FÖR HUVUDRUBRIK 3:  

 - 1 TIMME “fylld” med 1 dynamisk gruppövning I enlighet med sessionens innehåll. 

 

2.4.4.3.2. Verkställningsmetoder 

Aktiva metoder inom träning 

Input – Dynamisk gruppövning: “Utbyt en hemlighet” 

MÅL: Att skapa större empatifärdigheter hos gruppdeltagarna. 

Specifika karaktärsdrag för denna gruppdynamik: 

 GRUPPSTORLEK: 25 deltagare. 

 TID SOM BEHÖVS: 25 minuter ungefär. 

 MATERIAL SOM ANVÄNDS: pennor och A4-ark 

 FYSISK MILJÖ: Ett rum med bord. 

PROCESS:  

 Handledaren delar A4-ark till varje deltagare; 

 Deltagaren beskriver på papper, en svårighet de känner I sin relation, som de inte vill 

uttrycka muntligt; 

 Handledaren uppmuntrar alla deltagare att skriva på ett sätt som inte lätt avslöjar vem 

författaren är; 

 Handledaren ber sedan alla att vika sitt papper och samlar sedan in alla ark, blandar 

dem och delar ut dem bland deltagarna; 

 Härnäst rekommenderar handledaren att varje deltagare tar åt sig problemet som är 

nedksrivet som om det var han/hon själv som skrivit det, kämpar med att förstå det; 

 Sen kommer var och en av deltagarna i turordning att läsa problemet högt. Deltagaren 

ska läsa problemet utifrån att det handlar om sig själv (berätta i första person “jag” och 

redigera texten så att det låter bra). Efter att ha läst ska deltagaren ge sin lösning på 

problemet; 
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 Genom att förklara problemet för andra så får varje deltagare chanson att anpassa 

problemet; 

 Det kommer inte att vara tillåtet att debattera eller göra frågor kring ämnet medan 

deltagaren redogör; 

Slutligen kommer handledaren att leda en debatt kring reaktionerna och ställa följande frågor: 

 Hur kände du dig när du beskrev ditt problem?   

 Hur kände du dig när du beskrev en annans problem? 

 Hur kände du dig när någon annan beskrev ditt problem? 

 Enligt din åsikt, förstod de andra ditt problem? 

 Lyckades han/hon med att sätta sig själv i din situation? 

 Känner du att du förstod någon annans problem? 

 Hur kände du dig med de andra i din grupp? 

 Förändrade det här dina känslor gentemot de andra, som ett resultat efter övningen? 

Den beskrivande metoden 

I den andra delen av huvudrubrik 3 kommer handledaren att hålla en presentation kring ett 

specifikt innehåll (15 min.): 

 # Presentation 1  – Transversala (Meta)kommunikationsfärdigheter; 

Aktiva metoder i träningen  

Efter presentationen bör en övning göras individuellt av de tränande vägledarna för 

utvärderingsprocessen. Det här är den sista övningen från ÖVNINGSHÄFTET: 
 

 # Övning 7 – EMPATI KARTA ÖVNING (se bilagor sida 62) 

Under Huvudrubrik 3 kommer det att arbetas med följande metoder: a) Den beskrivande 

metoden; b) Den aktiva metoden i träning och; c) den utredande metoden. 

 

2.4.4.3.3 Förväntade outputs, resultat 

Kunskap om relevanta transversala färdigheter som kan användas inom mänsklig 

kommunikation i vägledningsprocessen.  

2.4.4.3.4 Didaktiska rekommendationer 

Det är rekommenderat att handledaren själv känner till dynamiken bra i förväg så att 

gruppdynamiken i huvudrubrik 3 ska fungera bra. Det rekommenderas högt att han/hon 

tidigare studerar och känner sig säker med och har kunskap om ämnet. 

Han/hon bör också uppmuntra alla deltagare att delta I denna dynamisk så att effekten fås av 

erfarenhet. Efter presentationen bör handledaren visa den sista övningen. Också under 
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presentationen bör handledaren, vid olika tillfällen, försäkra sig om att deltagarna förstår vad 

som sags genom att tillåta en “friyta” där deltagarna kan ställa frågor. 

2.4.4.3.5 Utrustning 

 Projektor;  

 Projektorduk;  

 Laptop; papper; pennor;  

 suddgummi.  

 

2.4.4.3.6 Tips och tricks 

 Försäkra i förväg om att all teknisk utrustning fungerar som den ska; 

 Försäkra dig om som handledare att den dynamiska gruppen studerar bra; 

 Bekräfta att visandet av presentationerna är följt av alla deltagare och att de förstår 

presentationernas innehåll. Ställ frågor om de förstår; 

 Ge exempel och/eller fråga efter exempel av deltagarna. 

 Slutligen, se till att alla deltagare har agerat under utvärderingsövningen.  
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2.5 MODUL 5 – ERKÄNNANDE/ VALIDERING AV ICKE-FORMELL OCH 
INFORMELL KUNSKAP 

 

2.5.1 Introduktion till modulen 

I Europa har det betonats som väldigt viktigt den kunskap som vuxna har fått redan under åttio-

och nittiotalet under nittonhundratalet. Bredvid kunskapen som har fåtts genom 

utbildningssystemet så har det uppkommit kunskap som vuxna har fått via arbete, fortsatt 

utbildning och praktik, med inlärning för bättre kvalité för livet utanför arbetet, inlärning för 

sociala funktioner, under fritiden. Meningen är att de får kunskap från olika arbets-och 

livsmiljöer och kanske inte ens var medvetna om det. 

 

Med iYOT-projektet och med våra mobilapplikationer vill vi betona det viktiga med erkännandet 

av icke-formell och informell kunskap och öka synligheten och värdet med inlärning som sker 

utanför formell utbildning och praktiksystem. Vi vill utrusta framtida iYOT-vägledare med 

kunskaper, färdigheter och kompetenser så att de kan hjälpa klienter med identifikation, 

dokumentation, bedömning och certifikation av sin icke-formell och informell inlärning. 

 

Att lära sig genom hela livet är en nyckelväg för personlig utveckling och dess potentiella bidrag 

till samhället. Processen med erkännandet kan göra människor medvetna om sina kunskaper, 

färdigheter och kompetenser och därmed förstärka deras självkänsla, förbättra deras karriärer 

och öka deras motivation för fortsatt utbildning. 

 

Erkännandet/ valideringen av icke-formell och informell kunskap är särskilt viktigt inom 

vuxenutbildningen och praktiken och är ett sätt att stödja livslångt lärande. Huvudanvändaren 

av erkännande/valideringen är i en åldersgrupp från 25 till 45 år och det menar också att dessa 

arrangemang spelar en viktig roll när överföringen från anställning till utbildning och tillbaka 

ska göras. Erkännande/validering är mindre vanligt när det kommer till högre utbildningar än 

inom VET (Yrkesutbildningar och praktik).  
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Processen med validering av icke-formell och informell inlärning hjälper till att bygga en bro 

mellan olikheter inom utbildning och erbjuder fortsatta stigar för utveckling av färdigheter som 

behövs i livet och på arbetsmarknaden. 

 

2.5.2 Längd 

Kursplanen för modul 5 – Erkännande/ validering av icke-formell och informell kunskap 

kommer att täckas under en dags träningskurs (6-8 timmar). Var och en av de fyra sessionerna 

är tänkt att ta ungefär 90 minuter. Det är flexibelt anpassat till deltagarnas behov och 

engagemang. 

 

2.5.3 Allmän del 

I den här delen kommer du att få en överblick av modulen, nyckelkoncept, övergripande mål 

och verksamhetens mål som en del av iYOTs kursplan. 

 

2.5.3.1. Allmän överblick av modulen 

Det övergripande målet med modulen är att hjälpa framtida vägledare av iYOT-appen att få 

kunskap om erkännande/validerings-processen av icke-formell och informell kunskap. 

Vägledarna skulle då bättre kunna förstå de europeiska riktlinjerna inom detta område, lära 

känna alla fyra faser av valideringsprocessen och få kunskap om vilka kompetenser de behöver 

för att hjälpa kandidater, vad för slags valideringsverktyg som finns tillgängliga och vad är deras 

styrkor och svagheter. 

 

Denna modul delas in i fyra huvudämne/ inlärningsresultat: 

 

1. ALLMÄN KUNSKAP OM ERKÄNNANDET AV ICKE-FORMELL OCH INFORMELL KUNSKAP 

2. IDENTIFIKATIONSPROCESSEN OCH ERKÄNNANDET AV ICKE-FORMELL OCH INFORMELL 

KUNSKAP  

3. YRKESKOMPETENS SOM BEHÖVS FÖR VALIDERING/ERKÄNNANDE AV ICKE-FORMELL 

OCH INFORMELL KUNSKAP   

4. METODER OCH VERKTYG SOM ANVÄNDS FÖR ERKÄNNANDET AV ICKE-FORMELL OCH 

INFORMELL KUNSKAP  

 

• Huvudrubrik 1 är om design och definition av icke-formell och informell kunskap samt om 

erkännande, validering av färdigheter, kompetenser som fås genom icke-formell och informell 
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inlärning såväl som en insyn i praktik och kutlur för erkännandet av tidigare erhållna kunskaper, 

färdigheter och kompetenser. 

 

• Huvudrubrik 2 täcker fasen för identifikationsprocessen och erkännandet av icke-formell och 

informell kunskap, informerar och vägleder i erkännandeprocessen, metoder för identifikation 

och validering av icke-formell och informell inlärning och förhållandena för design och ursprung 

för validering och erkännande av icke-formellt och informellt lärande. 

 

• Huvudrubrik 3 handlar om yrkeskompetenser hos praktikanter som arbetar med processerna 

för erkännande och validering av icke-formell inlärning, från vägledare till bedömare, yttre 

observatörer som hanterar valideringsprocessen. Vad är deras uppgifter i processen för 

identifikation och erkännande av icke-formell och informell kunskap? 

 

• Huvudrubrik 4 förklarar olika metoder och verktyg som används för erkännandet av icke-

formell och informell kunskap. Den tar upp verktyg som hämtar bevis: prov och examinationer, 

dialog eller konversationsmetoder, deklarativa metoder, observationer, simulationer, bevis 

hämtat från arbete eller annan praktik; hjälpmedel för att presentera bevisen: CVn och 

individuella utlåtanden av kompetenser, tredjeparts rapporter, portfolion. 

 

2.5.3.2 Nyckelkoncept/ nyckelord 

Icke-formell och informell kunskap, erkännande, validering, bedömning, validering/erkännande 

process, färdigheter och kompetenser, verktyg och metoder för erkännandet av icke-formell 

och informell kunskap. 

 

2.5.3.3 Övergripande mål 

 
1. Träningsdeltagarna kommer att få kunskap om erkännande/validering av icke-formell 

och informell kunskap. 

2. Träningsdeltagarna kommer att bekanta sig med faserna för validering av icke-formell 

och informell kunskap; 

3. Träningsdeltagarna kommer att känna till alla kompetenser, färdigheter som 

informatören, vägledaren eller bedömaren behöver för att påbörja processen för 

erkännandet av icke-formell eller informell kunskap;  

4. Träningsdeltagarna kommer att bekanta sig med olika metoder och verktyg som 

används i erkännandet av icke-formell och informell inlärning. 
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2.5.3.4. Verksamhetens mål 

Deltagare av denna modul kommer att: 

 Förstå skillnaderna mellan kunskap som fås inom formell eller informell miljö; bekanta 

sig med all relevant dokumentation kring erkännandet/ valideringen av icke-formell och 

informell inlärning i Europa;  

 Kunna beskriva alla fyra faser av valideringsprocesssen i detalj; vad som är deras 

huvuduppgifter i varje fas; 

 Kunna hantera iYOT-mobilapplikationen (vet hur man ladder ner dokument som 

klienterna har skickat, hur man arrangerar möten för öga-för-öga-sessioner om 

nödvändigt, hur man vägleder klienter via mobilappen etc.); 

 Bekanta sig med färdigheter, kompetenser och kunskaper som vägledare eller 

bedömare behöver för att arbeta med en klient inom ett område av 

validering/erkännande av icke-formell och informell kunskap; och med alla dessa 

utmärkande uppgifter; 

 Veta hur man använder verktyg och instrument (och kombinerar dem) för identifikation, 

dokumentation och bedömning av inlärning. 

2.5.4 Specifik del 

2.5.4.1 SESSION 1 – ALLMÄN KUNSKAP OM ERKÄNNANDE AV ICKE-FORMELL COH 

INFORMELL KUNSKAP 

2.5.4.1.1 Sessionens mål och innehåll 

I den här sessionen kommer deltagarna att introduceras till allmän dokumentation som täcker 

erkännande/ validering av icke-formell och informell kunskap, innehållet i erkännandet/ 

valideringen av icke-formell och informell inlärning. Deltagarna kommer att: 

 Känna till skillnaderna mellan formell och icke-formell, informell kunskap; 

 Lära känna de mest viktiga europeiska dokumenten för erkännandet av icke-formell 

och informell kunskap; 

 De kommer att lära sig att identifiera de essentiella faktorerna inom validering, 

erkännande av icke-formell och informell kunskap; 

 Lära sig rekommendationer för validering av icke-formell och informell inlärning; 

 Känna till förmåner och fördelar med erkännande av icke-formell och informell 

kunskap. 
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2.5.4.1.2 Verkställningsmetoder 

Input: Handledaren håller en PowerPoint-presentation om ämnet under sessionens första del (45 

minuter). 

Gruppdiskussioner: I slutet av den första sessionen så delas deltagarna in i grupper (5 vägledare) 

för att diskutera deras tidigare kunskap kring ämnet, vad för slags erfarenhet de har fått från 

sitt arbete med klienter när det gäller erkännande/validering av icke-formell och informell 

kunskap, vad för slags dokument de har läst eller känner till i förhållande till validering eller 

erkännande av icke-formell eller informell inlärning och de bör skriva ner sitt svar på ett papper 

och jämföra med de andra deltagarna. Varje grupp väljer ut en representant som ska 

presentera det de har kommit fram till för resten av deltaganra. Handledaren skriver ner 

resultatet från diskussionen från varje grupp på en bläddertavla eller ett bord och 

sammanfattar huvudkonceptet och problemen. (30-45 min.) ((se bilagor sida 63) 

2.5.4.1.3 Förväntade outputs, resultat 

Kunskap om erkännande/validering av icke-formell och informell inlärning, rekommendation 

för det framtida utbytet av individuella erfarenheter av ämnet. 

2.5.4.1.4 Didaktiska rekommendationer  

Handledaren bör prata med en lugn och tydlig röst till deltagarna, använda så många modeller 

som möjligt och försöka interagera med deltagarna genom frågeställning under sessionen för 

att få dem att aktivt delta i presentationen av ämnet. Han/hon bör använda enkel engelska och 

förbereda stenciler åt alla deltagare med innehåll från presentationen (inkluderat listan med 

relevanta referenser till erkännande/validering av icke-formell och informell kunskap). 

Det är rekommenderat att man tar 10 minuters rast efter första delen av sessionen.  

Diskussionen leds av handledaren – som ger grupperna instruktioner om samarbete (grupperna 

bör bestå av representanter – rådgivare som kommer från samma land så att de kan jämföra 

tidigare kunskap om ämnet i grupperna).    

2.5.4.1.5 Utrustning 

 PowerPoint-presentation, dator, LCD-pekare 

 Bläddertavla, pennor 

 Papper, pennor 
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 Stenciler till deltagarna 

 

2.5.4.1.6 Tips och tricks 

Försäkra dig om att den tekniska utrustning som behövs fungerar som den ska före du påbörjar 

sessionen. Placera deltagarna på bekväma platser, med bra positioner så att de kan se skärmen 

och kan interagera med varandra.  Försök att skapa en trevlig och avslappnad atmosfär och 

förbered en arbetsmiljö (klassrum) för gruppdiskussionen. Förbered bord och material (papper, 

pennor) före påbörjandet av den andra sessionen.  

2.5.4.2 SESSION 2 – IDENTIFIKATIONSPROCESSEN OCH ERKÄNNANDE AV ICKE-

FORMELL OCH INFORMELL KUNSKAP 

Den viktigaste faktorn för processens kvalité och resultat av validering och erkännande av icke-

formell och informell inlärning är en process som flyter på eller hur man organiserar och utför 

bedömningsprocedurer och erkännandet av icke-formell och informell inlärning, färdigheter 

och kompetenser hos vuxna. Erkännandet/ valideringen siktar på att förstärka individen och 

kan tjäna som ett medel för att tillhandahålla andra chansen-möjligheter för individer med 

förhindder. Valideringen är normalt frivilligt och det är upp till individen själv att första steget 

och bestämma sig för om han eller hon vill påbörja processen för identifikation, dokumentation, 

bedömning och certifiering av inlärning. Hur som helst så kan individen få adekvat information 

och vägledning, inte bara från hela processen, men också före beslutet om att utföra validering 

fattats. De behöver veta vad som förväntas, vilka krav de kommer att möta och det är detta vi 

hoppas att lära ut till framtida vägledare av iYOT-appen. 

2.5.4.2.1   Sessionens mål och innehåll 

Framtida vägledare av iYOT-appen kommer att: 

 Bli bekanta med alla steg/faser av valideringsprocessen; 

 Lära sig proceduren och hjälpmedlen för att stödja identifikation; 

 Lära sig hur vägledning och handledning stöds och integreras in i identifikationsfasen; 

 Lära sig vilka kriterier som används för att samla in bevis till processen för 

dokumentation; 

 Vilka format använs för att dokumentera icke-formell och informell inlärning; 
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 Till vilken nytta existerande dokumenationsformat stödjer överföring och flyttbarhet av 

erhållna kunskaper, färdigheter och kompetenser; 

 Få veta hur privatliv, kandidatens integritet är skyddad under valideringsprocessen och 

hur man garanterar rättvis och jämlik behandling; 

 Lära sig om certifikatsfasen; 

 Lära sig om till vilken grad resultatet av validering (document, portfolion, certifikat etc.) 

kan utbytas inför fortsatt utbildning, jobbmöjligheter; 

 Lära sig att tydligt definiera och kommunicera kring olika faser i klientens 

valideringsprocess.  

 

2.5.4.2.2   Verkställningsmetoder 

Input: Handledaren håller en kort Powerpoint-presentation om erkännande/validering av icke-

formell och informell kunskapsprocess. Han/hon presenterar för deltagarna alla fyra faser av 

erkännande; från identifiering, dokumentering till bedömning och certifiering av icke-formell 

och informell kunskap. (Längd 45 min.); 

Fallstudie: arbeta i grupper (5 vägledare från olika länder) – varje grupp får en fallstudie i vilken 

de ska vägleda en klient genom alla faser av erkännande processen; från identifiering, 

dokumentering, bedömning och certifiering. Varje grupp får ett nummer av fallstudier från en 

påse och kan sedan agera enligt instruktionerna och välja representanter från gruppen som 

kommer att presentera deras fall för resten av delagarna i slutet av sessionen. Handledaren 

kommer att hjälpa grupperna med att förstå instruktionerna, svara på frågor som är relaterade 

till fallen och även fungera som en motivator för aktiviteten. Han/hon kommer att skriva ner 

(på en bläddertavla) upptäckter och presentationer från varje grupps fallstudie.  (Längd 30 min). 

(se bilagor sida 68) 

Diskussion: I slutet av sessionen leder handledaren diskussionen om hur deltagarna kände sig 

under fallstudien, hade de några problem med att komma på en lösning, rätt sätt att vägleda 

sin klient, hur kom de överens med sin partner i gruppen, hade de några frågor kring ämnet 

eller det särskilda fallet. (20 minuter) 

 

2.5.4.2.3   Förväntade outputs, resultat 
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Praktisk kunskap om hur man vägleder klienter när det kommer till erkännandet av icke-formell 

och informel kunskap och detaljerad kunskap om alla fyra stadier inom erkännandet/validering 

av icke-formell och informell kunskap. 

 

2.5.4.2.4    Didaktisk rekommendation  

 När presentationen hålls är det viktigt att prata på ett tydligt och strukturerat sätt. 

Använd enkel engelska och förbered stenciler med presentationsinnehållet för deltagarna. Det 

är också rekommenderat att man har en 10 minuters rast efter sessionens första del.  

 Förbered en god arbetsmiljö för grupparbete (det är rekommenderat att varje grupp i 

fallstudien har medlemmar från olika länder) och fostrar interaktionen mellan deltagarna, 

ställer frågor för att se om de har förstått instruktionerna för fallstudierna. 

 I slutdiskussionen tjänar handledaren som moderator. Han/hon tar fram svar och lockar 

fram engagemang genom att ställa frågor till deltagarna.  

2.5.4.2.5 Utrustning 

 Powerpoint-presentation, dator, LCD-pekare 

 Kort med fallstudierna 

 Bläddertavla, pennor 

 Stenciler för deltagarna 

 

2.5.4.2.6 Tips och tricks 

Försäkra dig om att den tekniska utrustningen som behövs för presentationen fungerar som 

den ska före du påbörjar sessionen. Placera deltagarna på bekväma platser, med en bra position 

jämtemot skärmen och för att kunna agera med andra. Försök att skapa en trevlig och 

avslappnad atmosfär och förbered en arbetsmiljö (klassrum) för grupparbete. Försäkra dig om 

att varje grupp tillräckligt med utrymme (idealt om alla grupper kan vara i olika rum). Förbered 

stolar och material (papper, pennor) före den andra delen av sessionen påbörjas och se till att 

du har tillräckligt med stenciler åt alla deltagare.  
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2.5.4.3 SESSION 3 – YRKESKOMPETENS SOM BEHÖVS FÖR VALIDERING/ 

ERKÄNNANDE AV ICKE-FORMELL OCH INFORMELL KUNSKAP  

“Trust and validation largely depends on the work carried out by ‘front line’ practitioners and 

professionals directly involved with validation candidates at different stages of the process.”* 

Med det menas att alla som erbjuder information, råd och vägledning (orienteering), de som 

utför bedömning, externa observatörer av processen, managers av 

bedömningscentrum/procedurer och en rad av intressenter som har en viktig men mindre 

direkt roll i processen. Alla har inte bara valideringskompetenser utan också mjuka färdigheter 

såsom intellektuell kapacitet. 

2.5.4.3.1   Sessionens mål och innehåll 

I den här sessionen kommer deltagarna/vägledarna att: 

 Känna till vanliga uppgifter i vägledning (aktiviteter och yrkesprofiler); 

 Känna till vilken kunskap och erfarenhet som behövs, vad som är nyckeln och specifika 

kompetenser som de bör ha; 

 Få kunskap om hur man hjälper till att förbereda bedömning, informera kandidaterna 

om proceduren, hur man presenterar inlärningsbevis, svarar på frågor, förväntningar 

när det kommer till uppförande och möjliga resultat; 

 Ha förmågan att erbjuda opartiska råd; 

 Förstå och lära sig nyckelkunskap och färdigheter som en vägledare bör ha; 

 Bekanta sig med nyckelkunskap och färdigheter som en bedömare har; 

 Kunna hantera iYOT-mobilappen (kan ladda ner dokument som en klient har skickat, 

hur man arrangerar möten för öga-för-öga-sessioner om nödvändigt, hur man 

vägleder klienter via en mobilapp, etc.);  
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2.5.4.3.2 Verkställningsmetoder 

Input: Handledaren håller en session med en snabb överblick av ämnet och börjar med 

instruktioner för brainstorming. (10 minuter). 

Brainstorming: Handledaren ställer tre enkla frågor till deltagarna: “vad är i deras tycke de mest 

viktiga kompetenserna, färdigheter som en vägledare bör ha för att kunna arbeta med klienter 

I erkännande/ valideringsprocessen?” ”Vad är huvuduppgifterna för en vägledare som arbetar 

inom detta område?” och “vilka färdigheter, kompetenser har de redan eller känner de igen i 

sig själva?”Varje deltagare skriver ner sina svar på ett papper, försöker hitta så många som 

möjligt. (Längd: 20 minuter). Handledaren skriver ner alla svar på en whiteboard – varje 

deltagare ger ett svar, sedan är det nästa deltagares tur och så här fortsätter det tills alla svar 

är sagda och ingen deltagare har något mer att tillägga. (se bilagor sida 66). 

Powerpoint-presentation: Handledaren håller sin presentation om färdigheter och 

kompetenser som människor som arbetar med klienter inom erkännandeprocessen behöver 

och jämför med resultatet från brainstormingen som deltagarna gjorde i början av sessionen. 

(45 min.) 

Diskussion: efter det uppmuntras deltagarna att diskutera uppgiften: Vad är svårt för dem att 

räkna eller hitta svaren? Ser de sig själva som kapabla nog att hjälpa klienter? Vilka saker känner 

de sig förvirrade kring? Har de något att tillägga eller vill de ställa en fråga? (Längd: 30 minuter) 

2.5.4.3.3   Förväntade outputs, resultat 

Deltagarna/ framtida vägledare av iYOT-mobilapp kommer att få kunskap om färdigheter, 

kompetenser som de behöver för att arbeta med klienter i erkännande/valideringsprocessen 

och kan uppmärksamma alla uppgifter som vägledare/ bedömare gör i 

erkännande/valideringsprocessen.  

2.5.4.3.4 Didaktisk rekommendation  

Handledaren bör skapa en trevlig arbetsatmosfär så att deltagarna känner sig motiverade och 

avslappnade. Han/hon bör uppmuntra deltagarna att aktivt delta i brainstorming och skriva ner 

alla svar till de ovan ställa frågorna. Alla deltagarna är uppmuntrade till att delta och uttrycka 

sin åsikt. Vi rekommenderar en fem minuters rast efter brainstormingen. 10 minuters-rasten 

rekommenderas till första delen av sessionen. 
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 När presentationen hålls kring ämnet är det viktigt att prata tydligt och med enkel 

engelska, använda illustrationer om möjligt och om han/hon vill försäkra sig om att de viktigaste 

aspekterna blir förstådda. Fem minuters-rast rekommenderas efter Powerpoint-

presentationen.  

 I slutdiskussionen fungerar handledaren som en moderator. Han/hon tar fram svar och 

engagemang och försöker strukturera upp diskussionen och sammanfatta de viktigaste 

punkterna och slutsatserna.  

2.5.4.3.5 Utrustning 

 dator, LCD-pekare 

 whiteboard, pennor 

 papper, pennor 

 

2.5.4.3.6 Tips och tricks 

Försäkra dig om att den tekniska utrustningen som behövs för presentationen fungerar som 

den ska före du påbörjar sessionen. Placera deltagarna på bekväma platser, med en bra position 

jämtemot skärmen och för att kunna agera med andra. Försök att skapa en trevlig och 

avslappnad atmosfär och förbered en arbetsmiljö (klassrum) för grupparbete.  

 

2.5.4.4 SESSION 4 – METODER OCH VERKTYG SOM ANVÄNDS I ERKÄNNANDET AV 

ICKE-FORMELL OCH INFORMELL KUNSKAP 

Verktygen för validering av icke-formell och informell inlärning fångar olika aspekter av 

inlärningserfarenheter (kunna reflektera över praktiska färdigheter eller teoretiska reflektioner 

på olika nivåer). Verktygen som används i valideringen är väldigt viktiga för validitet och 

reabilitet för valideringsprocessen och dess resultat.  

2.5.4.4.1 Sessionens mål och innehåll 

I den här sessionen introduceras deltagarna till metoder och verktyg som används I 

erkännande/ valideringen av icke-formell och informell kunskap. 
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De framtida iYOT-vägledarna kommer att: 

 skilja mellan formativ och summativ bedömning; 

 följa kriterierna för bedömningsverktyg; 

 skilja metoderna- där man hämtar bevis (prov och examination, konversationsmetoder, 

beskrivande metoder, observationer, simulationer, bevis hämtat från arbete) från 

metoderna för dokumentering och presentation av bevis (såsom “live evidence”; CV, 

tredjeparts deklarationer och portfolion; 

 veta hur man väljer den mest lämpade bedömningsmetoden för varje fall; 

 Känna till vilka verktyg och instrument som kan användas (och kombineras) för 

identifikation, dokumentation och bedömning av inlärning. 

 

2.5.4.5.2   Verkställningsmetoder 

Input: en handledare håller i en Powerpoint-presentation om ämnet. (Läng: 30-45 minuter). 

Grupparbete: Deltagarna delas in i grupper om fem. Varje grupp väljer en medlem och 

tillsammans skriver de ett CV för den personen. (Längd: 20 minuter). Efteråt presenterar varje 

grupp för alla sin produkt (se Europass CV).  (Längd: 10 minuter). 

Fallstudier: Deltagarna är fortfarande indelade i grupper och varje grupp får en fallstudie 

(beskrivning och instruktioner finns bifogat) till vilken de måste välja de lämpligaste verktyget 

och metoden för bedömning av icke-formell och informell inlärning. När alla har gjort klart sin 

uppgift, presenterar de sitt fall för alla deltagare i klassrummet – förklarar varför de har valt 

detta särskilda verktyg och denna metod. (Längd: 30 minuter). (se bilagor sida 68-70). 

Diskussion: hanledaren leder diskussionen genom att ställa relevanta frågor om ämnet och de 

färdiga uppgifterna från första delen av sessionen. Alla deltagare är snällt bedda att ge feedback 

om denna del av modulen och uttrycka sina tankar, funderingar, känslor och ställa frågor om 

de vill. (Längd: 20 minuter). 

2.5.4.5.3   Förväntade outputs, resultat  

Deltagarna kommer att få kunskap om en bred mängd av tillgängliga verktyg och metoder för 

erkännande/validering av icke-formell och informell inlärning och kommer att veta hur man 

reflekterar kring vilken som är lämplig och passar till vilket syfte. De kommer att få kunskap om 
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hur olika verktyg fångar olika aspekter inom inlärningserfarenheten och vilka kriterier som 

behövs för att få ett potentiellt lyckat bedömningsverktyg. 

 

2.5.4.4.4 Didaktisk rekommendation  

 När presentationen hålls är det viktigt att prata på ett tydligt och strukturerat sätt. 

Använd illustrationer om det är möjligt och försök att interagera med deltagarna genom att 

ställa frågor och få dem att bli aktivt involverade i presentationen. Han/hon bör prata enkel 

engelska och förbereda stenciler med presentationsinnehållet för deltagarna 

 Diskussionen leds av handledaren som tar fram svar och engagemang hos deltagarna 

genom att ställa frågor. Det rekommenderas att ha en kort paus före diskussionen (10 minuter). 

Gruppen drar en fallstudie från nr 1 till 5. Det rekommenderas också att gruppen utgörs av 

medlemmar från olika länder.  

2.5.4.4.5 Utrustning 

 Dator, LCD-pekare, Powerpoint  

 CV-formulär 

 Fallstudier 

 Papper, pennor, whiteboard 

2.5.4.4.6 Tips och tricks 

Försäkra dig om att den tekniska utrustningen som behövs för presentationen fungerar som 

den ska före du påbörjar sessionen. Placera deltagarna på bekväma platser, med en bra position 

jämtemot skärmen och för att kunna agera med andra. Försök att skapa en trevlig och 

avslappnad atmosfär och förbered en arbetsmiljö (klassrum) för grupparbete.  
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