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Introduktion av projektet  
 
COGNOS Projektet syftar till att bidra till EU 2020-strategin, förbättra nivån på 
nyckelkompetenser och färdigheter, särskilt när det gäller deras relevans för 
arbetsmarknaden och deras bidrag till ett sammanhållet samhälle genom att utveckla 
grundläggande färdigheter (särskilt läs- och skrivkunnighet och digitala färdigheter) inom 
vuxenutbildningen och bidra till att minska de lågutbildade vuxna som befinner sig i risk för 
socialt utanförskap. För detta kommer vi att utveckla ett öppet, flexibelt och innovativt 
utbildningsavsnitt på läs- och skrivkunnighet och digital kompetens, baserat på ett 
generationslärande samhälle, där yngre personer blir utbildare till äldre personer. 
 

Den metod som används för COGNOS projektet är Mentorskap, som en gemensam metod, 
tillåter den en nödvändig brygga mellan olika generationer som samexisterar i samhället, 
generationer som använder olika inlärningssätt och olika inlärningsmetoder och som har 
olika synsätt på relationer och hur man kommunicerar. Tills nu har denna metod använts i 
informella och icke-formella initiativ för inlärning, där mentorn är en vuxen (vanligtvis en 
senior) och eleven är en ung människa. 
COGNOS projektet blir det första försöket på Europeisk nivå där mentorprocessen kommer 
att omvandlas till ett formellt utbildningsverktyg och utforma ett specifikt och skräddarsytt 
utbildningsprogram. Nu kommer mentorskapsprocessen vara ett stort steg framåt i 
främjandet av informella metoder på ett formellt sätt. Vi föreslår en mentor metod som 
kommer att definieras med vetenskaplig och pedagogisk noggrannhet, strukturerad på en 
utbildnings väg (från en modulbaserad metod och baseras på EFQ). 
 

De viktigaste utgångarna från COGNOS kommer att vara: 
 
 
 En metodhandbok för utbildare och handledare (för att stödja utbildare som är 

intresserade av att främja generations inlärningsprocesser i vuxenutbildning) 
 

 Riktlinjer för generations utbildare, med fokus på de vuxna som är intresserad av 
utbildningsmetoder baserade på generations mentorskaps.  
 

 En guide för unga mentorer, som erbjuder en ny version om en mentorskapsprocess 
för unga människor. 

 
COGNOS projektet föreslår en inlärnings scenario där lär objektet är tillämpad kunskap satt i 
lära i ett gemensamt intresse centrum för alla deltagande generationer. Vi talar om tandem 
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eller lag i "virtuella" eller "öga mot öga " interaktioner, som är inriktade på specifika 
lärandemål och skapar inlärningsgemenskaper. Utbildarens/handledarens roll ändras och 
det kan antas av var och en av samhällsmedlemmarna, som är alla deltagare av lärande. 
 

De vuxna seniorerna kommer att bidra med sin erfarenhet i livet, de kompromissar med 
vissa principer, medan ungdomar kommer att ge sin förmåga att förstå och använda nya 
situationer och den tekniska utvecklingen. 
 

Således kan generationslärande genom inlärningsgrupper 
 
 

• Uppmuntra social integration, vilket ger en ny mening till sociala relationer; 
•  Främja vuxenutbildning, motivera vuxna att förbättra sina kunskaper och 

kompetenser; 
• Erbjuda möjlighet till vuxna att vara aktiva lärlingar i samhället; 
• Öka nyfikenheten att upptäcka nya förutsättningar: äldre vuxna kommer att vara 

motiverade att skaffa sig nya kunskaper för att vara aktiva på en social nivå och på 
arbetsmarknaden; och unga får tillgång till sociala minnen och kunskap. 

 

Projektet kommer också att främja en rad europeisk policy och en ram för åtgärder nämligen 
utvecklingen av inlärning utbildningsstrategi på EU-nivå. Denna lärande utbildningsstrategi 
kommer att baseras på europeisk kursplan för grundläggande färdigheter, en gemensam 
läroplan som lätt kan implementeras i alla länder och områden på EU-nivå. Numera finns det 
inga normativa utbildningsramar för att utveckla grundläggande färdigheter. När det är så, 
skiljer sig de grundläggande färdigheterna (den normativa ramen, integration i 
utbildningsplaner, etc.) från ett europeiskt land till ett annat. Det är anledningen till att 
dessa läroplaner också kommer att bidra till en standardisering av verksamheten för att 
utveckla grundläggande färdigheter på EU-nivå. 
 

EU 2020-strategin är en ny pelare för den europeiska utvecklingen. Utvecklingen av 
grundläggande kompetens är särskilt omnämnt i genomförandet av strategin, att stödja 
tillträdet för vuxna till lärande och utbildningsaktiviteter, och bidra till att uppnå målen med 
15 % av vuxna på utbildningsaktiviteter fram till år 2020. 
För att sammanfatta, kommer COGNOS inte bara förbättra grundläggande färdigheter och 
motivation för att lära, utan det kommer också att förbättra den sociala dimensionen av 
utbildning på europeisk nivå. Enligt kommissionens rekommendationer om den sociala 
dimensionen av utbildning på europeisk nivå, kommer COGNOS projekt att stödja 
förvärvandet av grundläggande färdigheter för att förbättra medborgarnas anställbarhet, 
sociala integration och personlig utveckling.  
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Presentation av projektgruppen 

 
 
Partners: 
 
 
    Koordinator:  
    FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS – Spanien 
 
 
 
 
    Partners: 
 
 
    Infoart EOOD – Bulgarien 
 
 
 
 
    INVESLAN – Spanien  
 
 
 
 
    EAPN Portugal 
 
 
 
 
    Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitet- 
    Sverige 
 
 
 
    Point Europa – UK   
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1. Introduktion av handboken 
 
I korthet kommer denna handbok att ge metodiska instruktioner om att genomföra 
generationsöverskridande inlärning ur ett Europeiskt perspektiv. 
I allmänhet, består manualen av praktiska riktlinjer för lärare, terminologi och metoder, 
goda råd och vanliga misstag och några praktiska exempel på hur man använder 
verktygslådan. Följande sidor kommer att erbjuda en inblick i utbildares kompetens. Detta 
dokument kommer att ge några exempel på verktyg som fokuserar på de två utvalda 
områden deltagarna rankad som de viktigaste, det vill säga läskunnighet och IT-kunskaper. 

 
COGNOS kommer att utforma en specifikt och skräddarsytt utbildningsprogram som föreslår 
ett inlärningsscenario, i vilket lär objektet är tillämpad kunskap för denna punkt av 
gemensamt intresse för alla generationer av deltagare.  
 
Nu kommer mentorskapsprocessen vara ett stort steg framåt i främjandet av informella 
metoder på ett formellt sätt. Vi föreslår en mentor metod som kommer att definieras med 
vetenskaplig och pedagogisk noggrannhet, strukturerad för en utbildning.  
 
De vuxna seniorerna kommer att bidra med sin erfarenhet i livet, de kompromissar med 
vissa principer, medan ungdomar kommer att ge sin förmåga att förstå och använda nya 
situationer och den tekniska utvecklingen. 
 
Detta i syfte att mellan generationerna lära sig att uppmuntra social integrering och social 
utveckling för individerna och samhället, för att främja vuxenutbildning och öka satsningen 
på att upptäcka nya saker och idéer. 
 
Utbildningsfärdvägen kan definieras som den väg där vi kan förvärva några särskilda 
kompetenser för att utveckla en särskild befattning eller en konkret uppgift. Det kommer att 
struktureras i olika utbildningsmoduler. Modulerna kommer att ha en modulär karaktär och 
var och en av dem kommer att ha en viss inlärnings pedagogik. 
 
I fallet med COGNOS projektet kommer vi bygga vår utbildningsväg på fyra nyckelfaktorer: 
 
1. Det kommer att fokusera på vuxna med lågt grundläggande färdigheter som är i riskzonen 
för socialt utanförskap; 
2. Referensen kommer att vara EFQ; 
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3. Den pedagogiska strategin kommer att vara omvänd generationsöverskridande 
mentorskaps process; 
4. Det kommer att stödja inte bara grundläggande färdigheter för livet, utan också 
grundläggande färdigheter för att bidra till att förbättra anställbarheten för dem. 
 
Färdvägen kommer att inriktas på kompetens och digitala baskunskaper. 
Handboken är tänkt att fungera som en grund för de två integrerade produkter från 
COCNOS-projektet, Generations utbildares handbok om hur man deltar i 
utbildningsaktiviteter och Inlärnings guide. Vad och hur man lär sig.  
 
Dessa beskrivs kortfattat nedan med avseende på målgrupp och innehåll. 
 

 
1.1. Generations utbildares handbok om hur man deltar i utbildningsaktiviteter 
 
Riktar sig till ledande adepter - mentorer (generationsöverskridande handledare) den här 
guiden kommer att stödja dem inom lärandet, som mentor och adepter. 
 
Denna guide för ledande adepter har till syfte att utbilda framtida adepter om mentorskaps, 
och i synnerhet inom denna omvända mentorskapsprocessen. 
 
Guiden kommer att ha följande mål: 
 
1. Införa inlärning till senior mentorer; 
2. Öka medvetenheten om mentorskapsprocessen; 
3. Främja mentorskap bland vuxna; 
4. Öka vuxnas deltagande inom utbildningsaktiviteter; 
5. Uppmuntra principen om deltagande i arbetslivet och ett aktivt samhällsengagemang. 
 

1.2. Guide för unga mentorer. Vad och hur man lär sig? 

 
 
Riktar sig till unga mentorer, denna handbok kommer att stödja dem i lärandet, som mentor 
och adepter. 
 
Guiden för unga mentorer har till syfte att utbilda framtidens unga mentorer om 
mentorskap, och i synnerhet i denna omvända mentorskap process. 
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Guiden kommer att ha följande mål: 
1. Införa inlärning till unga framtida mentorer; 
2. Öka medvetenheten om mentorskapsprocessen; 
3. Främja mentorskap bland unga; 
4. Uppmuntra principen om deltagande i arbetslivet. 
 
 

1.3. Generationsöverskridande inlärning 
 
En stor del av inlärning mellan generationer sker spontant när vi talar med våra farföräldrar 
eller äldre vänner i våra familjer. Denna inlärning sker oftast i informella sammanhang och 
motiveras av människors behov och intressen. Men det är också möjligt att generera 
generationsinlärningssituationer genom mer organiserade och planerade aktiviteter. I detta 
sammanhang bör inlärning mellan generationer gå ännu längre än de strukturerade 
åtgärdsprogrammet.  
 
Det omfattar social och institutionell politik, kultur och samhällspraxis och insatser för att 
konfigurera omgivningen att stärka generationsöverskridande engagemang. Alltså inlärning 
mellan generationerna:  
 

• Kopplad till det ömsesidiga beroendet och ömsesidigheten som bör finnas mellan 
grupper i olika åldrar och olika sätt att se på livet. 

• Viktigt att göra gemensamma aktiviteter och växa tillsammans, det vill säga något 
mer än en enkel interaktion. 

 
Termen lärande mellan generationerna innebär deltagande av medlemmar från två eller 
flera generationers inlärningsaktiviteter. Generationsöverskridande program bidrar till:  
 

• När både unga och gamla utbyter erfarenheter gynnas båda generationerna 
• Stimulera förbindelserna mellan generationerna 
• Uppmuntra kulturellt utbyte och erbjuda system för socialt stöd 
• Skapa empati mellan människor i olika åldrar, och betona de positiva aspekterna av 

varje grupp. På detta sätt kan människor få nya erfarenheter.  
 

Forma samhällen med större sammanhållning; från ett socialt perspektiv, det är integration 
när vi utvecklar resurser som kan användas av äldre och ungdomar. 
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1.4. Mentorskap i korthet 
 
“Mentorskap är en term som allmänt används för att beskriva ett förhållande mellan en 
mindre erfaren person, som kallas en elev, adept eller protegé, och en mer erfaren individ 
känd som mentor. Traditionellt ses mentorskap som en dynamisk, ansikte mot ansikte, 
långsiktig relation mellan en övervakande vuxen och en oerfaren student som främjar 
elevens professionella, akademiska eller personliga utveckling. Det är viktigt att veta att 
termen "mentor" är lånat från den manliga guiden, Mentor, i den grekiska mytologin, och 
detta historiska sammanhang har informerat traditionella manifestationer av mentorskap.” 
 
Source: http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 
 

Syftet med mentorprogram är, oftast, Att ge människor kraft genom att tillhandahålla 
kunskap och kompetens, och därmed förbättra deras samhällsdeltagande och personlig 
utveckling.  
 
En av de viktigaste rollerna för en mentor är att förse eleven med nödvändiga råd och 
allmänna guidning. Mentorn ska inte bara råda eleven utan även lyssnar och fungera som 
bollplank genom att tillhandahålla ett utrymme att prata i förtroende om utmaningar och 
hinder som påträffas av adepten. Mentorer hjälper också eleverna att identifiera och ta itu 
med brister i sina kunskaper, färdigheter och kvalifikationer för att underlätta deras 
självutveckling. 
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2. Beskrivning av en kompetenskarta 
 
I en kompetenskarta är innehållet av kursplanen beskrivet i termer av inbördes kompetens 
snarare än i form av fragmenterade eller dissocierade kunskaper, färdigheter och attityder. 
Kompetenskartor består vanligtvis av tre delar:  
 
 

• Den första delen innehåller kompetensbeskrivningar, som ger detaljerad information 
om varje kompetens som kännetecknas i en viss domän eller yrke. En 
kompetensbeskrivning kan innehålla information om sin utgång och resultat, dess 
relationer med andra kompetenser, de delar som ingår i kompetens, och ett exempel 
på kompetens i praktiken.  
 

• Den andra delen av en kompetenskarta består av en kompetensram eller figur, vilket 
är en visuell sammanfattning av kompetensbeskrivningar. En kompetenssiffra kan 
användas som ett hjälpmedel för att snabbt kommunicera om vad en 
kompetenskarta handlar om.  

 
• Den tredje delen av en kompetenskarta innehåller allmän information om området, 

målet, och definitioner. 
 

 
 
 
 

 
Fig. 1: En kompetensbeskrivning kan innehålla information om sin utgång och resultat, dess relationer med andra 
kompetenser, de delar som ingår i kompetens, och ett exempel på kompetens i praktiken.  
Källa: image.slidesharecdn.com/competencymapping  
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2.1. Läs- och skrivkunnigheter 
 
Läs och skrivkunnighet har alltid varit en samling av kulturella och kommunikativa 
färdigheter delad mellan medlemmar av vissa grupper. Såsom samhället och den tekniska 
utvecklingen ändras, så gör även läs- och skrivkunnigheten. Eftersom tekniken har ökat 
intensiteten och komplexiteten av läs- och skrivkunniga miljöer, kräver tjugohundratalet att 
en läs- och skrivkunniga personer besitter ett brett spektrum av förmågor, kompetenser och 
många kunnighet. Dessa kunskaper- från att läsa nättidningar till att delta i virtuella 
klassrum- är många, dynamiska och formbara. Liksom tidigare är de fast knutna med särskild 
historia, livsmöjligheter och sociala banor av individer och grupper. 
Under större delen av historien är det engelska ordet "läs och skrivkunnig" tänkt att vara 
"välbekant med litteraturen" eller, mer generellt, "välutbildad, lärd". Först från slutet av 
artonhundratalet har det också har kommit att hänvisa till förmågan att läsa och skriva text, 
samtidigt som dess bredare innebörd av att vara "kunniga eller utbildade inom ett visst 
område eller fält". 
 
Nedan presenteras tre korta definitioner, från olika organisationer, av läskunnighet i vår tid. 
 

 – Läs och skrivkunnighet är förmågan att identifiera, förstå, tolka, skapa, 
kommunicera, beräkna och använda tryckt och skriftligt material i samband med 
olika sammanhang. Läs och skrivkunnighet innebär ett utrymme för lärande och göra 
det möjligt för individer att uppnå sina mål, till att utveckla sina kunskaper och 
potential, och att fullt ut delta i gemenskapen och samhället i stort. 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf) 

 
 – Läs och skrivkunnighet är användning av tryckt och skriftlig information för att få 

det att fungera i samhället, för att uppnå sina mål, och till att utveckla sin kunskap 
och potential.  
(http://www.nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=69 , NAAL National Assessment of Adult Literacy) 

 
 – Läs och skrivkunnighet är förmågan att läsa, skriva, beräkna, och använda teknik på 

en nivå som gör det möjligt för en person att nå sin fulla potential som en förälder, 
anställd, och samhällsmedlem.  
 (www.visionliteracy.org/facts-about-literacy.html) 
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2.1.1. Läs och skrivkunnighet som färdigheter 
 
Läs, skriv och muntliga färdigheter. 
 
Den vanligaste uppfattningen av läs- och skrivkunnighet är att det är en uppsättning av 
materiella färdigheter - särskilt kognitiva färdigheter i läsning och skrivning - som är 
oberoende av det sammanhang i vilket de har förvärvats och bakgrunden till den person som 
förvärvar dem. Forskare fortsätter att vara oense om det bästa sättet att skaffa läskunnighet, 
vissa förespråkar "fonetiskt" synsätt och andra ”läsning för betydelse”, vilket resulterar i vad 
som ibland kallas "läsnings krig"(Goodman, 1996).  
 
Betoningen på mening har nyligen fått ge vika för en "vetenskaplig" uppmärksamhet på 
fonetik, ordigenkänning, stavning och ordförråd. Detta tillvägagångssätt har nyligen vänt sig 
till forskning inom kognitionsvetenskap på viktiga funktioner i mänskliga minnet (t.ex. hur 
hjärnan bearbetar läsnings mönster) och tekniker såsom fonologisk medvetenhets utbildning 
och att ge allt snabbare läs uppgifter (Abadzi, 2003b). 
 
 

2.2. Anslutningen till EQF (European Qualifications Framework) 
 
Den europeiska referensramen (EQF) avser nationella kvalifikationssystem och ramar på alla 
nivåer inom utbildnings samman kring en gemensam referensram för Europeiska unionen. I 
praktiken fungerar det som ett översättningsverktyg som gör nationella kvalifikationer 
lättare att läsa utomlands. Detta bör hjälpa studerande och arbetstagare som vill röra sig 
mellan länder eller byta jobb eller flytta utbildningsinstitutioner. 
 
Till exempel, för tillfället kan ett företag i Irland tveka till att anställa en arbetssökande från, 
säg, Ungern, eftersom det inte förstår nivån på de kvalifikationer som lagts fram av den 
ungerska kandidaten. Men när EQF är fullt genomfört kommer ungerska certifikat att bära 
en EQF referensnivå t.ex. nivå 5, som är lätt att jämföra med irländska kvalifikationer via EQF 
och den irländska referensramen för kvalifikationer. 
 
Kärnan i den europeiska referensramen är en uppsättning av åtta referensnivåer som 
beskriver vad en inlärare vet, förstår och kan göra - deras "studieresultat"- oberoende av 
system där en särskild examen förvärvades. EQF fokuserar på läranderesultat: vad en person 
som innehar en viss examen faktiskt vet och kan göra.  
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Detta tillvägagångssätt är avsett för: 
• att stödja en bättre matchning mellan behov på arbetsmarknaden (för 

kunskaper, färdigheter och kompetens) för utbildning och tillhandahållande 
av yrkesutbildning 

• att underlätta validering av icke-formellt och informellt lärande 
• att underlätta överföring och användning av kvalifikationer i olika länder och 

utbildningssystem. 
 

2.2.1. Nivåerna i EQF 
 
Var och en av de 8 nivåerna definieras via en rad beskrivningar som anger de resultat av 
lärande som är relevanta för kvalifikationer på den nivån i varje kvalifikationssystem 
 

EQF nivå Kunskap Färdigheter Kompetens 

  

Inom ramen för EQF, 
beskrivs kunskaper 
som teoretiska 
och/eller faktiska. 

Inom ramen för EQF, 
beskrivs färdigheter 
som 
kognitiva (som 
inbegriper 
användning av 
logiskt, intuitivt och 
kreativt tänkande), 
och 
praktiska (som 
inbegriper manuell 
skicklighet och 
användningen av 
metoder, material, 
verktyg och redskap) 

Inom ramen för EQF, 
beskrivs kompetens i 
termer av ansvar och 
självständighet. 

Nivå 1 

Grundläggande 
allmän kunskap 

Grundläggande 
färdigheter som 
krävs för att 
utföra enkla 
uppgifter 

Arbeta eller studera 
under direkt 
övervakning i ett 
strukturerat 
sammanhang 

Nivå 2 
Grundläggande 
faktiska kunskaper 

Grundläggande 
kognitiva och 
praktiska 

Arbeta eller studera 
under övervakning, 
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inom ett arbets- 
eller studieområde 

färdigheter som 
behövs för att 
använda relevant 
information för 
att utföra 
uppgifter och lösa 
rutinmässiga 
problem med 
hjälp av enkla 
regler och verktyg 

med viss 
självständighet 

Nivå 3 

Kunskap om fakta, 
principer, processer 
och allmänna 
begrepp i ett 
område av arbete 
eller studier 

 
En rad kognitiva 
och praktiska 
färdigheter som 
krävs för att 
utföra uppgifter 
och lösa problem 
genom att välja ut 
och tillämpa 
grundläggande 
metoder, verktyg, 
material och 
information  
 

Ta ansvar för 
slutförandet av 
uppgifter i arbete 
eller studier; 
Anpassa det egna 
beteendet till 
omständigheterna 
vid problemlösning 

Nivå 4 

Fakta och 
teoretiska 
kunskaper i breda 
sammanhang inom 
ett arbets- eller 
studieområde 

En rad kognitiva 
och praktiska 
färdigheter som 
krävs för att 
generera 
lösningar på 
specifika problem 
inom ett arbets- 
eller 
studieområde 

Utöva 
självförvaltning 
inom riktlinjerna för 
arbets- eller 
studiesammanhang 
som vanligtvis är 
förutsägbara, men 
kan ändras; 
övervaka andras 
rutinarbete, med 
visst ansvar för 
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bedömning och 
förbättring av 
arbets- eller 
studieverksamhet 

Nivå 5 

Omfattande, 
specialiserad, 
faktabaserad och 
teoretisk kunskap 
inom ett arbets- 
eller studieområde 
samt medvetenhet 
om dessa kunskaps 
gränser 

Ett omfattande 
utbud av kognitiva 
och praktiska 
färdigheter som 
krävs för att 
utveckla kreativa 
lösningar på 
abstrakta problem 

Utöva ledning och 
övervakning i 
sammanhang av 
arbets- eller 
studieverksamhet 
där det finns 
oförutsägbara 
förändringar; 
granska och 
utveckla utförandet 
av sig själv och 
andra 

Nivå 6 

Avancerad kunskap 
om ett arbets- eller 
studieområde som 
inbegriper kritisk 
förståelse för 
teorier och 
principer 

Avancerade 
färdigheter, visar 
behärskning och 
innovation, som 
krävs för att lösa 
komplicerade och 
oförutsägbara 
problem inom ett 
specialiserat 
arbets- eller 
studieområde 

Hantera 
komplicerade 
tekniska eller 
yrkesrelaterade 
aktiviteter eller 
projekt, ta ansvar 
för beslutsfattande i 
oförutsägbara 
arbets- eller 
studiesammanhang; 
ta ansvar för att 
hantera 
professionell 
utveckling av 
individer och 
grupper 
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Nivå 7 

Högspecialiserade 
kunskaper, varav 
en del ligger i 
spetsen för 
kunskaper inom ett 
arbets- eller 
studieområde som 
grund för eget 
tänkande och/eller 
forskning 
Kritisk 
medvetenhet om 
kunskapsfrågor 
inom ett område 
och i 
beröringspunkterna 
mellan olika 
områden 

Specialiserade 
färdigheter för 
problemlösning 
som behövs inom 
forskning 
och/eller 
innovation för att 
utveckla ny 
kunskap och nya 
förfaranden och 
integrera kunskap 
från olika 
områden 

Hantera och 
omvandla arbets- 
eller 
studiesituationer 
som är 
komplicerade, 
oförutsägbara och 
kräver nya 
strategiska 
tillvägagångssätt; ta 
ansvar för att bidra 
till yrkeskunskaper 
och praxis och/eller 
för att se över 
arbetslagets 
strategiska 
prestation 

Nivå 8 

Kunskap på den 
mest avancerade 
nivån inom ett 
arbets- eller 
studieområde och i 
beröringspunkterna 
mellan områdena 

De mest 
avancerade och 
specialiserade 
färdigheterna och 
metoderna, 
inklusive syntes 
och bedömning 
som behövs för 
att lösa kritiska 
problem inom 
forskning 
och/eller 
innovation och 
utvidga samt 
omdefiniera 
befintlig kunskap 
eller 
yrkesutövning 

Uppvisa betydlig 
auktoritet, 
innovation, 
självständighet, 
akademisk och 
yrkesrelaterad 
integritet och 
varaktigt 
engagemang för 
utveckling av nya 
idéer eller 
förfaranden i 
spetsen för arbets- 
eller 
studiesammanhang 
inklusive forskning 
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Source: ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page  
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3. Beskrivning av modulerna 
 
Workshop modulerna kommer att bestå av några teoretiska bakgrundsexempel samt 
kombineras med olika motsvarande aktiviteter. Aktiviteterna kommer att inriktas på läs- och 
skrivkunnighet och IKT i samband med generationsöverskridande inlärning. 
 

3.1. Mål för modulerna 
 
Modulerna behandlar generationsöverskridande möten samt specifika utmaningar som kan 
uppstå vid kontakt mellan människor i olika generationer. 
 
Modulerna sätter särskilt fokus på följande: 
 
Att öka medvetenheten om sina egna generations influenser samt hur de påverkar 
interpersonella/interkulturella relationer 
 
Att ge en inblick i de viktigaste termer och begrepp som behövs för att känna igen, förstå 
och hantera generationsöverskridande situationer i vuxenutbildnings sammanhang 
 

3.2. Workshop modulerna 
 
Workshops är en tid av diskussion och praktiskt arbete på ett visst ämne, där deltagarna 
med hjälp av handledare, kan dela sina individuella kunskaper, kompetens och erfarenhet 
med hela gruppen, och därefter ska respektive grupp ge en presentation av detta. 
Det finns flera fördelar med att delta i workshops. 
 
1. Modulerna adresseras både till äldre och yngre elever och fungerar som en 
metodhandbok för utbildare och handledare, (för att stödja utbildare som är intresserade av 
att främja generationsöverskridande inlärningsprocesser i vuxenutbildningen). 
 
2. Syftet med workshopens är att aktivera deltagarna på de båda ämnena, läs- och 
skrivkunnighet och IKT-kompetens i generationsöverskridande inställningar. 
 
Projektet kommer också att främja en rad europeisk politik och ramar för åtgärder. Projektet 
kommer att bidra till utvecklingen av inlärningsutbildningsstrategi på EU-nivå, 
 
Att bidra till utvecklingen av den europeiska läroplanen på grundläggande färdigheter: det är 
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viktigt att skapa en gemensam läroplan som lätt skulle kunna implementeras i något land 
eller regionalt på europeisk nivå.  
 

3.2.1. Fördelar 
 
Den första fördelen är kunskaps förbättring. Samtidigt som man gör workshops kan 
deltagarna utbyta idéer med andra medlemmar i deras grupp; De lär sig också från andra 
gruppers presentationer. Deltagarna kommer från olika erfarenheter. Deltagarna har olika 
idéer, kunskaper, erfarenheter och bakgrunder. 
 
Den andra fördelen är nätverkande. Under workshopens, kan alla deltagare träffas och 
prata för att lära känna varandra; att delta i workshops ger goda möjligheter att bygga 
nätverk. Genom nätverkande, kan man få chansen att utöka sitt nätverk för jobb utveckling.  
 
Den tredje fördelen är idékläckning. Under workshopens, ska respektive grupp identifiera 
problem och möjliga lösningar för de givna ämnena. 
 
Den fjärde fördelen innebär möjliga lösningar på ett specifikt problem. Alla deltagare 
diskuterar ämnen på problem, frågor, idéer och lösningar. Den här gången ska de, identifiera 
problem, ställa frågor, utbyta idéer och ge möjliga lösningar, och slutligen kan de nå en 
överenskommelse med de bästa lösningarna. 
 
Sammanfattningsvis, workshops hjälper deltagarna att få ny kunskap, etablera nätverkande, 
generera idéer och identifiera problem och lösningar.  
 
Det viktigt för utbildaren att vara observant på utvecklingen i workshopparna, för att kunna 
se till att alla deltagare tar en aktiv roll i arbetet, de mer tysta deltagarna kan "försvinna" när 
starkare deltagarna tar mycket utrymme.  
 
Var och en av de exemplifierade workshopsmodulerna ger en kort teoretisk introduktion till 
sina specifika ämnen, praktiska riktlinjer för utbildaren och praktiska övningar. 
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3.3. Generationsöverskridande inlärning 
 
Generationsöverskridande inlärning beskriver det sätt där människor i alla åldrar kan lära sig 
tillsammans och av varandra. Inlärning mellan generationer är en viktig del av ett livslångt 
lärande, där generationer arbetar tillsammans för att skaffa sig färdigheter, värderingar och 
kunskap. Utöver kunskapsöverföringen, främjar generationsöverskridande inlärning 
ömsesidiga inlärningsrelationer mellan olika generationer och bidrar till att utveckla det 
sociala kapitalet och den sociala sammanhållningen i våra åldrande samhällen. Inlärning 
mellan generationer är ett sätt att ta itu med den betydande demografiska förändring vi 
upplever i hela Europa. 
 
Syftet med generationsöverskridande inlärning är att föra samman människor från olika 
generationer i meningsfulla ömsesidigt fördelaktiga aktiviteter som främjar ökad förståelse 
och respekt mellan generationer och bidrar till att bygga samhällen och stadsdelar där 
människor respekterar varandra och är bättre sammanslutna. generationsöverskridande 
inlärning är allomfattande, och bygger på de positiva resurser som både de yngre och de 
äldre generationerna har att erbjuda varandra och deras omgivning. 
 
Många förändringar i samhället - såsom ökad geografisk rörlighet - har lett till att 
generationer ofta blir distanserade eller segregerade från varandra, i synnerhet yngre och 
äldre. Denna separation kan leda till orealistiska, negativa stereotyper mellan generationer 
och en minskning i positivt utbyte mellan dem. Men dessa separerade generationer har 
resurser av värde för varandra och delar problemområden - till exempel, är både yngre och 
de äldre generationerna ofta marginaliserade i beslutsfattandet som direkt påverkar deras 
liv. 
 
Generationsöverskridande inlärning är ett effektivt sätt att ta itu med ett antal problem, 
många av dem viktiga regeringsprioriteringar, som att bygga aktiva samhällen, främja 
medborgarskap, regenerera stadsdelar och ta itu med ojämlikhet. Kopplingarna mellan 
inlärning mellan generationer, forskning och politik är nyckeln till utvecklingen i 
integrationen av generationsöverskridande lärande i relevanta politiska områden. 
 

3.4. Mentorskap 
"Mentorskap är att stödja och uppmuntra människor att hantera sitt eget lärande så att de 
kan maximera sin potential, utveckla sina färdigheter, förbättra sina resultat och bli den 
person de vill vara." (Eric Parsloe)  
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Mentorskap är en kraftfull personlig utveckling och ett egenmakt verktyg. Det är ett effektivt 
sätt att hjälpa människor att gå vidare i sin karriär och blir allt populärare allteftersom dess 
potential förverkligas. Det är ett samarbete mellan två personer (mentorn och eleven) som 
normalt arbetar på ett liknande område eller delar liknande erfarenheter. Det är en bra 
relation baserat på ömsesidigt förtroende och respekt. 
 
En mentor är en guide som kan hjälpa eleven att hitta rätt riktning och som kan hjälpa dem 
att utveckla lösningar på problem i karriären. Mentorer förlitar sig på att ha haft liknande 
erfarenheter för att få empati med adepten och en förståelse för deras frågor. Mentorskap 
ger eleven möjlighet att tänka på karriärmöjligheter och framsteg. 
 
En mentor ska hjälpa eleven att tro på sig själv och öka hans/hennes självförtroende. En 
mentor ska ställa frågor och utmaningar, samtidigt som den ger vägledning och uppmuntran. 
Mentorskap tillåter eleven att utforska nya idéer i förtroende. Det är en chans att titta 
närmare på dig själv, dina frågor, möjligheter och vad du vill i livet. Mentorskap handlar om 
att bli mer självmedveten, ta ansvar för ditt liv och styra ditt liv i den riktning du väljer, 
snarare än att lämna det åt slumpen. 
 
Målsättningar: 
 

1. Kunskapsutbyte 
Tillhandahållande av insikts kunskap och förståelse för principerna för en 
mentorsrelation 

 
2. Kunskapsförstärkning 
Tillhandahållande av underlag om de centrala delarna av ett mentorprogram 
 
3. Dela praktisk kunskap 
Tillhandahållande av praktisk kunskap och råd om hur man kan skapa, underhålla och 
utveckla mentorprogram 

Som en mindre strukturerad och mer elevstyrd aktivitet, tillåter mentorskap eleverna att ha 
mer kontroll över de ämnen som behandlas under mentorsträffarna. Effektiv relation mellan 
mentorn och elever erbjuder en bekväm och lyhörd miljö för konstruktiv kritik, som bygger 
på likvärdiga relationer och stöd.  
 
Därför är syftet med detta mentorprogram att stärka deltagarna genom att tillhandahålla 
kunskap och kompetens, och därmed förbättra och öka deras samhällsdeltagande och 
representation i samhällslivet. Eftersom mentorskap bygger på en förtroendefull och 
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ömsesidig relation, blir det möjligt för deltagarna att utveckla en större förståelse för hur 
man engagerar sig i samhällsstrukturer.  
 
På så sätt, kommer det att ge en grund för att förvärva bredare medborgerlig kompetens, 
stärka deltagarna att bli mer aktiva och jämlika medborgare. Vidare, kan ökad medborgerlig 
kompetens och därmed deltagande i samhällslivet fungera som en handledare, mäklare eller 
bro som knyter samman kapacitet och nivåer av insatser med olika gemenskaper till bredare 
strukturella förändringar. 
 
En givande mentor och elev relation erbjuder en positiv och bekväm miljö för konstruktiv 
kritik i syfte att stärka eleven genom stöd och utveckling av kunskaper och färdigheter. 
Mentorskap är baserat på ett utbyte av kunskaper, färdigheter och ömsesidig respekt. Ett 
effektivt mentorprogram säkerställer att elevens behov driver programmet. Att lära sig 
genom ett mentorprogram är kooperativt, samverkande och samhällsorienterat. 
 

3.4.1. Typer av Mentorskap 
 
I allmänhet kan vi skilja mellan två allmänna typer av mentorprogram: 
 

• Formellt Mentorskap är ett resultat av planerade, organiserade och strukturerade 
möten mellan mentor och elev 
 

• Informellt Mentorskap är ett resultat av ostrukturerad men med täta kontakter 
mellan en mentor och elev under en längre tidsperiod. 

 
Vidare, kan vi skilja mellan olika former av mentorskap baserade på kommunikationssätt de 
använder. 
 
Individuellt mentorskap- Detta är den traditionella formen av mentorskap, som innefattar 
en-och-en och personliga möten mellan mentor och elev. 
 
Grupp mentorskap - Den här typen av mentorskap involverar personer som arbetar i grupp. 
Denna form av mentorskap hjälper mentorer att nå ett större antal elever. Dessutom tillåter 
det elever som arbeta i grupp att stödja varandra som en del av inlärningsprocessen. 
 
Online mentorskap - Den här typen av mentorskap möjliggör en mentorsrelation via e-post 
eller online kommunikatorer. Denna form av mentorskap är lämplig för personer som inte 
kan träffas öga mot öga. Det kan därför fungera som ett alternativ till traditionella 
individuella möten. 
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Samhällsbaserat mentorskap - Den här typen av mentorprogram sker i mentorer och 
elevers samhällen. Detta kan vara grannskapet, skol-baserad gemenskap, lokala 
gemenskaper osv. 
 
Blandat mentorskap - Denna form av mentorskap involverar olika former av 
kommunikation, inklusive öga mot öga, online eller gruppmöten. 
 
Ovanstående stilar av mentorskap beror på olika former av kommunikation och möten. Vid 
valet av en lämplig form av mentorskap, bör mentor och elev överväga den tid de kan ägna 
åt mentorskap och ett sätt för kommunikation, som fungerar bäst för dem. Mentor och elev 
ska välja den som passar deras behov och krav. 
 
 

3.4.2. Planering 
 
Följande tabell visar olika stadier av planering involverad i ett mentorprogram. Det ger en 
vägbeskrivning för denna verktygslåda. Den visar enstaka steg inom detta mentorprogram. 
 
Varje steg är försett med en beskrivning av hur lång tid det kommer att krävas för att 
slutföra det. Observera att detta endast är grova uppskattningar. 
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UPPGIFT BESKRIVNING TID SOM KRÄVS 

 
PLANERING 
 

Inför - Programutveckling Genomföra en 
behovsbedömning för 
mentorskapsprogrammet  

1-2 månader 

Planera struktur av 
Mentorsprogrammet 

Utarbeta budgeten för ditt 
mentorsprogram 

 
MENTOR/MENTEE RECRUITMENT AND SELECTION 
 

Marknadsföringsstrategi 
Spridning av information om 
mentorsprogrammet 

Knyta kontakter med 
potentiella mottagare av 
programmet via e-post, 
telefon, flygblad, 
nyhetsbrev, konversation 
öga mot öga etc. 

3-4 månader 

Mentor rekrytering Organisera 
marknadsföringskampanj 
för att informera om 
programmet 

Elev rekrytering Sätt upp 
rekryteringsprocessen. 

Mentor/elev matchande 
kriterier 

Identifiera urvalskriterier för 
en mentor. Skapa 
procedurer för 
säkerhetskontroll 
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UPPGIFT BESKRIVNING TID SOM KRÄVS 

 
ORIENTERING OCH UTBILDNING  

Inför- Orientering och 
utbildning 

Fastställa utbildare. 
Organisera 
träningssessioner och 
stödjande material 

5 månader 

Träningssessioner Organisera 
träningssessioner för att 
stödja mentor och elev 

 
LÖPANDE UNDERHÅLL OCH SUPPORT  

Ytterligare 
mentorsutbildning och 
support sessioner 

Inrätta en regelbunden 
kontakt och feedback från 
Mentor och adept 
Ge ett stöd för mentorn och 
adepten 

Fortlöpande 

 
UTVÄRDERING  

Granska programmets framsteg och förbättra det som 
behövs 
Mät resultat och genomför utvärdering 
Reflektera över dina resultat 

Fortlöpande 
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Översikt över ett Mentorskapsprogram  

 
 

 
 

 

 

 

 
Mentorskapsprocessen från den inledande fasen av att designa ditt mentorskapsprogram till 
den avslutande utvärderingen av programmet 

4. Praktiska riktlinjer för läraren 
 

4.1. Läs- och skrivkunnighet 
 
Idén om ordet "läs- och skrivkunnig" hänvisar till dem med förmågan att kunna läsa och skriva, 
den definition som kanske mest i folkmun knuten till ordet i dag, är faktiskt ett relativt nytt 
fenomen. Fram till slutet av artonhundratalet användes "läskunniga" som ett sätt att beskriva 
dem som var bekant med litteraturen eller i allmänhet var välutbildad eller pålästa. Sedan 
dess har ordets innebörd förvandlats till att bli mer inkluderande och kanske invecklat, vilket 
speglar den intensiva akademiska debatt som har ägt rum under nittonhundra och 
tjugohundratalet i ett försök att definiera och omdefiniera begreppet. Forskare har använt 
begreppet "läs- och skrivkunniga" för att beskriva, inte bara de autonoma färdigheter som 
karaktäriseras och som utgör en del av läs- och skrivkunnighet, såsom skriva och räkna, utan 
tillämpningen av sådana kunskaper och hur anskaffningen påverkar inlärningsprocesser. 
 
T FN: s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) tog upp "läs- och 
skrivkunnighet”, I ett försök att erkänna den mångfald av definitioner som tillskrivs termen, 
utöver begreppet "uppsättningen av tekniska färdigheter läsning, skrivning och räkning. till en 
definition som omfattar betydelser och dimensioner av dessa onekligen viktiga kompetenser. 
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Ett sådant synsätt, som svar på den senaste tidens ekonomiska, politiska och sociala 
förändringar, däribland globaliseringen och utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknik, erkänner att det finns många metoder för läs- och skrivkunnighet 
inbäddade i olika kulturella processer, personliga förhållanden och kollektiva strukturer”. 
(http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf). 
  
"Läs- och skrivkunnighet", genom historien och över samhällen, har inkapslat ett varierande 
utbud av kompetens och lärdom, men dess anonyma "analfabetism", har alltid varit synonymt 
med nackdelar. Det är denna definition som kanske belyser konceptet bäst. 
Läskunnighet är en grundläggande mänsklig rättighet och grunden för det livslånga lärandet. 
Det är helt avgörande för social och mänsklig utveckling i dess förmåga att förändra liv. För 
individer, familjer och samhällen såväl, är det ett instrument för delaktighet för att förbättra 
den egna hälsan, sin inkomst, och en relation med världen. 
 
Användningsområdena av läs- och skrivkunnighet för utbyte av kunskap utvecklas ständigt, 
tillsammans med de tekniska framstegen. Från Internet till textmeddelanden, gör tillgången 
till kommunikation allt större för ökad social och politisk delaktighet. Ett läskunnigt samhälle 
är en dynamisk gemenskap, där man byter idéer och bedriver debatt. Analfabetism är dock 
ett hinder för en bättre livskvalitet, och kan till och med föda utanförskap och våld. 
(http://www.unesco.org/education/GMR2006) 
 
Vad människor kan göra med läs- och skrivkunnighet beror helt på hur de lärt sig det. Väl 
utformade program ger de bästa möjligheterna för att lära sig hållbar läs- och skrivförmåga 
och att använda dem på ett meningsfullt sätt. För att vara effektivt och hållbart, behöver läs- 
och skrivprogram följande: 
 
4.1.1. Relevant innehåll och material 
 
Läs- och skrivprogram måste möta förändrade läs- och skrivkunnighets behov och anpassa 
sig till elevens miljö, förutsättningar och tidigare lärande med avseende på kön, språklig och 
kulturell mångfald. 
 
4.1.2. Lämpliga pedagogiska metoder 
 
Barn, ungdomar och vuxna lär sig på olika sätt och har olika perspektiv på läs- och 
skrivkunnighets undervisning. Programmen måste också anpassas enligt elevernas profiler 
och inlärningsmål, och kan innebära formella, icke-formella eller informella metoder. 
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4.1.3. Utbildning av läs- och skrivkunnighetspersonal 
 
Välutbildade handledare är en förutsättning för ett effektivt program. Profilen av läs- och 
skrivkunnighets handledare behöver stärkas genom en effektiv och systematisk för- och 
fortbildning. 
 
4.1.4. Se bortom grundläggande läs- och skrivkunnighet 
 
Läs- och skrivkunnighet är nära kopplad till utveckling och förbättrad livskvalitet. Det ger 
möjlighet att kombinera utbildning andra färdigheter med läs- och skrivkunnighets inlärning. 
Dessutom kan eleverna få ett dokument som intygar en nivå av kompetens som motsvarar 
formell utbildning. 
 
4.1.5. En läs- och skrivkunnig miljö 
 
Hållbarheten i läs- och skrivkunskaper bygger på en läs- och skrivkunnig miljö. Att främja 
lokalt skrivande och användningen av IKT och andra medier bidrar till att stärka en läskunnig 
miljö. 
 
 

4.2. IKT 
 
Idag är tekniken en del av nästan varje aspekt av livet och lärandet. Teknik möjliggör arbete 
och kommunikation för affärer och nöjen oftast med en stark tonvikt på hårdvara, mjukvara, 
bärbara enheter, och "appar". Men det är inte tillräckligt för studenter att enbart vara "IKT 
kompetenta". 2000-talets medborgare behöver en bredare läs- och skrivkunnighet som 
guidar dem i användningen av dessa verktyg och applikationer. Denna "läs- och 
skrivkunnighet med IKT" innehåller "att lära sig om och sedan välja IKT kritiskt, kreativt och 
etiskt använda, producera och förmedla meningen som avses." 
 
Vad är informations- och kommunikationsteknik (IKT)? 
Informations- och kommunikationsteknik omfattar datorer, bärbara datorer, digitalkameror, 
videokameror, digitala mikroskop, skannrar, mobiltelefoner, elektroniska spel, digitala 
ludenheter, globala positioneringssystem, elektroniska whiteboardtavlor, Internet, etc. IKT i 
klassrummet kommer att fortsätta att utvecklas, eftersom ny teknik dyker upp hela tiden. 
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4.2.1. Vad är läs- och skrivkunnighet med IKT? 
 
Läs- och skrivkunnighet med informations- och kommunikationsteknik innebär att tänka 
kritiskt och kreativt, om information och om kommunikation, som medborgare av det 
globala samhället, samtidigt som man använder IKT på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. 
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Fig. 2: Hörnstenarna i IKT läs- och skrivkunnighet 

Källa: http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/lict/overview/index.html 

 
Denna representation visar förhållandet mellan IKT läs- och skrivkunnighet (dvs., visar IKT 
kompetens) och läs- och skrivkunnighet med IKT (dvs. tänka kritiskt och kreativt, om 
information och kommunikation, som medborgare av det globala samhället, samtidigt som 
du använder IKT ansvarsfullt och på ett etiskt sätt). IKT läs- och skrivkunnighet är en kritisk 
komponent av läs- och skrivkunnighet med IKT, men det är inte tillräckligt i sig.  
 

4.2.2. Vad är IKT? 

 
Verktyg för att få information och att kommunicera 
 

Beskrivning 

 
Dator 

 

 
Bärbar 
dator  

 

 
Surfplatta 

 

? 

 

 
 
En elektronisk anordning för lagring 
och bearbetning av uppgifter, 
vanligtvis i binär form, i enlighet 
med instruktionerna genom olika 
applikationer. 

Literacy with ICT 
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Verktyg för att få information och att kommunicera 
 

Beskrivning  

 

 
Digitalkamera  
 

 

 
 
Videokamera 
 
 

 

 

 

 
 
Digitalt Mikroskop 
 
 

 

 
 
IP Telefoni 
 

  

 

 
 
Webkamera 
 

 

 
 
Scanner 
 

 

 
 
Digital Television  
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Verktyg för att få information och att kommunicera 
 

Beskrivning 

 

 
Trådlöst nätverk 
 

 

 
 
Digital telefon  
 

 

 
Trådlösa enheter – email, Internet  
 

 

 
 
 
Interaktiv Whiteboard 
 

 
 
IKT genomsyras bäst i undersökningsprocesser över hela läroplanen, såsom: 
 

• planering  
• samla in och skapa mening med saker 
• producera för att visa förståelse 
• kommunicera och reflektera 

 
Dessa kritiska och kreativa handlingar kommer att påverkas starkt av affektiv hänsyn för etik 
och ansvarsfullt användande, konsekvenser för samhället, samarbete och personlig 
metakognition, motivation och självförtroende. 
 
Medan detta perspektiv av IKT-stödd betonar undersökningen undervisning i IKT enbart som 
en uppsättning färdigheter, minimerar den inte på något sätt behovet av mer tekniskt 
orienterade CTS kurser på gymnasienivå.  Inte heller minimerar detta perspektiv behovet av 
"bra teknik" och facilitet som ger större tydlighet och artisteri. 
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Genom utbildning och praktik, kommer eleverna att lära sig: 
 

• hur man kritiskt, kreativt och etiskt använder en mängd olika informations- och 
kommunikationstekniker för att lösa problem, fatta beslut, undersöka, samarbeta, 
visa, och kommunicera; 
 

• hur tekniska applikationer och system har ofta likartade mönster och funktioner som 
kan läras och kunskapen överförs till nya enheter och kontexter; 
 

 
• hur IKT positivt kan påverka relationer; 

 
• hur man skall avgöra vilka processer, verktyg och tekniker som är lämpliga för olika 

sammanhang. 
 

Hur utvecklar deltagarna IKT? 
 
Läs- och skrivkunniga studenter stödjer deras kritiska och kreativa tänkande om texter, 
numeriska, visuella och fonetisk information som de väljer och använder IKT, ansvarsfullt och 
etiskt. De utvecklar denna läskunnighet över kursplanen, genom undersökning, eftersom de: 
 

• planerar och frågar 
• samlar och ger de en mening 
• producerar för att visa förståelse 
• kommunicerar 
• reflekterar över sitt lärande  

 
Vad är ett utvecklande inlärnings kontinuum? 
 
Ett utvecklande inlärnings kontinuum är ett utvärderingsverktyg baserat på lärarens 
observationer. Den beskriver vad läraren ser och hör studenterna göra, när de visar sin läs- 
och skrivkunnighet. Många lärare använder redan kontinuum för att bedöma lärande i 
läsning, skrivning och matematik. 
 
Vad är ett utvecklande kontinuum för Läs- och skrivkunnighet med IKT över läroplanen? 
Utvecklande kontinuum för Läs- och skrivkunnighet med IKT ger en bild av hur eleverna 
utvecklar sitt kritiska och kreativt tänkande, i kursplanens sammanhang när de använder IKT 
ansvarsfullt och etiskt.  
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Varför ska man utveckla ett kontinuum? 
 
 

• Utvecklande kontinuum för Läs- och skrivkunnighet med IKT är förenlig med och 
genomsyras med redan befintliga koncept över hela läroplanen. 
 

• Fokus ligger på vad eleverna kan göra; elever i alla åldrar, kunna befinna sig på 
kontinuum, från nybörjare till experter, från studenter till seniorstudenter och så 
vidare.  
 

• Kontinuum fokuserar på studenten: Utvecklande kontinuum för Läs- och 
skrivkunnighet med IKT ger ett medel för studenterna att självdeklarera och sätta 
upp mål för sitt lärande 
 
 

En lärande organisation kräver av alla dess medlemmar att se sig själva som ständiga elever 
som arbetar mot personlig bemästring. Men när människor får erfarenhet och kompetens, blir 
det allt svårare för dem att sätta sig i position att förvärva ny kunskap och kompetens. De är 
oroliga eftersom de vet att ny inlärning kräver ofta dalar innan de kommer till toppen. 
 
Till exempel, att lära sig hur man använder ordbehandlare, många människor upplever då 
följande scenario. Först läser man en handbok som verkar obegriplig-obegripligt eftersom 
det innehåller en helt ny vokabulär, en ny uppsättning av alternativ och kommandon och 
menyer som inte är helt förståeliga. Även om de har fått försäkringar om att skrivande 
kommer att bli enklare med en ordbehandlare, känns det mycket mer komplicerat. Varje 
gång de sitta ner för att skriva med hjälp av denna nya maskin, förmodar de att det som 
normalt skulle ta en timme kan lätt ta tre nu. De måste vara beredda att hålla ut i stället för 
att falla tillbaka på välbekanta men förmodligen mindre effektiva sätt. Slutligen, efter 
personlig bemästring, kom tre observationer: 
 

• Att skriva är faktiskt mer effektivt och ändamålsenligt. 
 

• Med användning av ordbehandlare har det förändrat sättet på hur de numera tänker 
om att skriva. 
 
 

• Kanske kan andra alternativ och program användas för att lägga till stil till texten - 
grafik exempelvis. 
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Inlärning i informationsåldern kräver kontinuerlig personlig bemästring av nya kunskaper 
och kompetenser eftersom jobb beskrivningar expanderar, förändras och skiftar. Och 
tillsammans kommer organisationen ha olika nivåer av expertis för att använda. 
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Definiera ett kontinuum: nybörjare till expert 
 

 
Nybörjare: Visar begränsad medvetenhet om problemet.  

 Är villiga att engagera sig i uppgiften. 
 Försöker sig på uppdrag utan strategi för hur man ska börja. 
 Organiserar problemet på slumpmässiga eller vaga sätt. 

Lärling: Visar en tydlig förståelse av problemet.  
 Försöker att använda strategier, men använder kanske inte dem på rätt sätt. 
 Förklarar strategin slumpmässigt och använder vaga eller otydliga termer. 

Utövare: Har möjlighet att utföra uppgiften.  
 Anser sig finna lösningar från ett perspektiv. 
 Kan lösa problem, men är inte alltid fråga om noggrannhet. 
 Är bunden av reglerna för problemlösning. 
 Beskriver strategier som används för att lösa problem. 

Expert: Arbetar på en metakognitiv nivå - kan beskriva strategier och processer och förklara 
varför de används.  

 Uttrycker effektivitet och förtroendet för den egna förmågan. 
 Spontant använder Intelligent beteenden (Costa 1991). 
 Riktar sig från och sysselsätter en repertoar av strategier utanför det sammanhang i 

vilket de lärt sig eller vanligen utför. 
 Kan lära strategier eller processer till andra. 
 Genererar alternativa och kreativa lösningar på problemet. 
 Generaliserar från tidigare erfarenheter. 
 Experimenterar framgångsrikt för att skapa flera lösningar. 
 Bygger vidare på processen eller strategin som används 

 

 
Naturligtvis är skillnaderna mellan dessa nivåer inte så tydliga och exakta som de beskrivits 
ovan. En jämförelse kan göras till vågor och tidvatten. Medan tidvattnet rör sig i riktning mot 
stranden, är varje våg inte nödvändigtvis högre än den tidigare. Även om det finns en allmän 
tillväxtriktning, får varje prestation inte omfatta alla attribut av detta skede. (Kallick och 
Brewer 1996) 
 
Lärare, är också i ett ständigt tillstånd av personlig bemästring. Skillnaderna mellan lärare i 
utbildning, nybörjar lärare och erfarna och läromästare är ganska urskiljbara. I ett försök att 
hjälpa mentorer för att förbättra arbetet med nya lärare, The California State Department of 
Education Beginning Teacher Projektet har beskrivit de utmärkande egenskaperna för varje 
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etapp. Egenskaperna har mindre att göra med tiden än med att lära sig nya färdigheter, 
attityder och intellektuella processer. 
 
Dessutom, går organisationer, precis som individer, igenom stadier av tillväxt på den eviga 
resan mot den svårfångade nivån av behärskning. Carl Glickman (1994), Michael Fullan 
(1993), och andra forskare inom organisationsförändringsprocessen beskriver skolor längs 
ett kontinuum som traditionella, genomgående och transformerande. Skolpersonal har 
beskrivits som att flytta från "isolerad" till "trivsamt" till "kooperativ" i riktning mot 
"samarbetsvillig och kollegiala" på det sätt anställda interagerar och stödjer varandra. 
Covey (1989) beskriver ett kontinuum från beroende till självständighet att det ömsesidiga 
beroendet och en känsla av gemenskap. 
 
Syftet med att fastställa sådan utvecklings kontinuum med åtföljande kriterier är:  
 

 För att eleverna (oavsett om de är lärare, studenter, eller skolpersonal) kan känna till 
objektiva kriterier för varje nivå av prestation, så att de kan utvärdera sina egna 
prestationer. 
 

 För att sådana prestationer kan diagnostiseras och/eller bedömas objektivt av 
eleverna själva och av lärare, föräldrar, eller andra paneler så att ytterligare 
inlärningsstrategier kan anpassad för ständiga förbättringar. 
 
 

 Så att eleverna får välja lämplig nivå av prestation som deras strävan och förstår de 
mål och kriterier i riktning mot vilka de kan sträva efter. 
 

 För att skolans personal och samhällen kan ha en dialog om, nå överenskommelser 
om, och ständigt se över sina förväntningar och höga krav. 
 
 

 Att tillhandahålla normer som ska förbättras, platåer som kan brytas, och ambitioner 
som kan överskridas. 
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4.3. Motivation 
 
Motivera eleverna att engagera sig i generationsöverskridande lärande är inte bara en fråga 
om "varför" de måste lära sig, men också "hur länge de är villiga att upprätthålla 
aktiviteten". För att stimulera elevernas intresse och motivation, är det också viktigt att visa 
dem lärande som en process för att nå ett viktigt mål. Båda dessa problem, "varför" och "hur 
länge", upplevs särskilt av yngre elever. Till exempel kan lärare underlätta motivationen 
genom att hjälpa eleverna att identifiera kortsiktiga mål och reflektera över sina framsteg 
och framgångar i språkinlärning. På detta sätt är det möjligt att "mäta" framsteg på en 
tidsskala och uppskatta nyttan av den kortsiktiga inlärningsprocessen. Det ger ett syfte och 
undviker känslan av att det är "bortkastad tid”. 
 
Eleverna kan hjälpa sig själva att uppnå sina mål genom att bestämma sina egna behov och 
fastställa varför de vill lära sig. Att ha mål och förväntningar leder till ökad motivation, vilket i 
sin tur leder till en högre kompetensnivå. Vi som lärare bör uppmuntra eleverna att ha 
specifika kortsiktiga mål, såsom att kommunicera med andra. Oavsett vad dessa mål är, bör 
vi hjälpa eleverna sätta och fullfölja dem. 
 

4.4. Motiverande strategier 
 
Det är viktigt att utforma ett ramverk av motiverande strategier för att bredda utbudet av 
valmöjligheter för lärare.  
 
Dörnyei erbjuder sitt eget ramverk som bygger på tre viktiga enheter: 

• Skapa/generera grundläggande motiverande villkor - det vill säga sammanställa 
scenen för motiverande strategier: för unga manliga elever, med fokus på 
"integration" som ges av ett andraspråk kunskaper; 
 

• Upprätthålla elevernas motivation - en stor utmaning för lärare och kan ske genom 
verktyg för själv bedömning samt genom att underlätta elevernas autonomi; 
 
 

• Uppmuntra en positiv elev självutvärdering - arbeta på hur elevernas känner sina 
prestationer för att göra varje känsla "positiv”. 

 
 
Dörnyei visar tre strategier: 
 

• relatera åligganden till ansträngning snarare än förmågan; 
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• tillhandahålla motiverande feedback; 
 

• öka elevens tillfredsställelse erfarenhet efter avslutad uppgift. 
 

4.4.1. Upprätthålla motivation 
 
Efter detta ramverk av motiverande strategier är det tydligt att den verkliga utmaningen för 
en lärare och utbildare är den andra nyckelenheten. Att upprätthålla en elevs motivation 
under en lärande process skulle kunna underlättas genom att uppmuntra elevens autonomi. 
Under inlärningsprocessen är det viktigt för lärare att vägleda dem till autonomi på vad och 
hur de lär sig, det innebär att vara "bland" och inte "över" eleverna. Utbildare måste 
uppmuntra eleverna att föreställa sig en samtalssituation där de kan vara inblandade, att 
välja sina egna ämnen och starta en diskussion, eller att dela en upplevelse med resten av 
klassen. 
 
Eleverna måste kunna använda vad dem lärt sig snarare än att bara lära sig om det. Genom 
att uttrycka ett personligt intresse, känner äldre elever att de är aktivt involverade och att de 
inte är begränsade till en passiv läroprocess. 
 

4.4.2. Instrumental motivation 
 
Som det nämnts tidigare, "integrativ" motivation är den verkliga drivkraften bakom unga 
elevers framsteg. Detta betyder inte att "instrumentell motivation" inte existerar i deras 
målgrupp, eftersom det finns säkert flera motiverande faktorer; men "integrations" målet är 
viktigare för dem än de andra. Sådana mål kan också vara skol certifiering för att uppfylla 
yrkes ambitioner, eller andra typer av kompetens certifieringar. Lärare bör vara medvetna 
om att upprätthålla och stärka instrumentell motivation genom ett målinriktat program som 
fokuserar på uppmuntran: 
 

• Eftersom eleverna engagerar sig för att uppfylla specifika mål, är det viktigt för lärare 
att tydligt förstå vad dessa mål är och att organisera ett program så att de är 
uppfyllda. Det är bra övning att inrätta en individualiserad "förpackning" av 
undervisning som riktar sig till elevernas specifika mål.  Till exempel, en deltagare 
hade som mål att ta sitt körkort. Som svar erhöll läraren en kopia av körkorts 
prövningsmanual och använde det som läsmaterial för att eleven. Denna "metod" 
stärkte elevens instrumentella motivation. 
 

• Instrumentell motivation (dvs. engagemang) förstärks av lärare och utbildare som ger 
beröm och uppmuntran, i synnerhet när det ges en-till-en uppmärksamhet. OBS: 
överanvändning av beröm och uppmuntran kan minska belöningsvärdet och verka 
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nedlåtande för elever - att veta hur och när man ska ge uppmuntran är en del av 
utbildarens professionella utveckling och kommer främst att vara en process av 
försök och misstag. 

 
Man kan dra slutsatsen att motivation spelar en viktig roll i lärandet. Lärarna kan inte 
effektivt undervisa om de inte förstår sambandet mellan motivation och dess inverkan på 
lärande 
 
Teorier om motivation försöker i allmänhet att förklara varför och hur individer väljer, utför, 
och kvarstår i olika aktiviteter, men i slutändan, förväntas det också ge insikter till dem vars 
jobb det är att motivera andra.  I själva verket, är lärarna mer intresserade av att ta reda på 
vad de kan göra för att övervinna brister i elevers motivation att lära sig än de är i 
förklaringar om vad som står för variationer i inlärning.  Mer specifikt, lärare är angelägna 
om att hitta sätt att öka kvantiteten och kvaliteten på elevers engagemang i utbildning, 
eftersom elevers aktiva deltagande i klassen hjälper alla lära sig mer effektivt, och gör livet 
behagligare i klassrummet. 
 
Kärnan i motivation är vad som kan kallas passion, som hänför sig till en persons inre mål och 
önskningar. Framgångsrika elever känner sina preferenser, deras styrkor och svagheter, och 
effektivt utnyttjar styrkor och kompenserar för svagheter. Framgångsrik språkinlärning är 
kopplat till elevens passion och instruktörer bör finna sätt att anknyta till denna passion. 
 
Eleverna behöver kvalitets instruktion, stimulans, interaktion, och möjligheter till 
meningsfull output, inte bara att göra framsteg, men också att upprätthålla motivationen för 
inlärning. En bra lärare ska utnyttja källorna till motivation och hitta sätt att anknyta dem 
med yttre motivationsfaktorer som kan föras till ett klassrum. Detta är särskilt betydelsefullt 
när det språk som lärs ut inte ses som viktigt för elevernas omedelbara behov, annat än att 
klara tentor. Eftersom eleverna har olika skäl för att studera, är det viktigt för instruktörer 
för att identifiera dem och utveckla lämpliga motiverande strategier.  Eleverna ska förstå 
varför de behöver göra en insats, hur länge de måste upprätthålla en aktivitet, hur hårt de 
ska sträva efter det, och hur motiverade de känner sig mot sina sysselsättningar. 
 
Motivation varierar, och det är svårt att hålla språkstuderandes motivation på en konstant 
hög nivå. Vid utformningen av en kurs, måste lärarna ta hänsyn till att varje elev har olika 
intressen och förväntningar. 
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4.4.3. Introduktionen av aktiviteter för att uppmuntra deltagande 
 
Material och uppgifter är viktiga för att öka motivationen för inlärning. De måste vara 
spännande, fungerande, lämpligt utmanande och presenteras på ett begripligt sätt, vilket 
tillåter främjande av framgångsrika resultat av elever. Detta är ett sätt att ändra alla 
negativa attityder och stereotyper som kan undergräva motivationen hos eleverna att lära 
sig. 
 
Manliga elever i synnerhet saknar ofta motivation för framgång i skolan, vilket ofta leder till 
en brist på självförtroende.  
 
Utforma en läroplan som engagerar elever, ger dem regelbunden feedback och en känsla av 
prestation, samt att ge dem verklig valfrihet (i motsats till variation) är lärarens starkaste och 
mest kraftfulla verktyg. 
 

4.4.4. Fokus på IKT & läs- och skrivkunnighet 
 
I dagens högteknologiska inlärningsmiljö, skulle det vara orättvist att begränsa de 
studerande till traditionella metoder. Uppmuntra elever att relatera deras klassrums 
erfarenhet till utomstående intressen och aktiviteter gör kompetensutveckling mer relevant. 
Till exempel, kan datorstödd språkinlärning innebära att spela datorspel, eller kopplas till 
datorprogram som eleverna är intresserade av att använda.  
 
Dataspel, nedladdningar på Internet och elektronisk kommunikation täcker de unga manliga 
intressen. Den senare är nästan använt i samma utsträckning, den allmänna frekvensen av 
Internetanvändningen varierar betydligt beroende på kön - i genomsnitt använder unga 
kvinnor bara dataspel och nedladdningar hälften så ofta som män. De visar också färre 
kompetens i att hantera datorer än män. Undersökningar har visat att internet används mer 
av pojkar och män på grund av deras fascination för teknik, spel och nöje. 
Det är väl känt av partnerskapet COGNOS att den unga manliga målgruppen, och särskilt de 
som är under presterande, svarar positivt på användningen av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) som ett sätt att engagera dem i utbildning. Många av de 
lärdomar som är inblandade i detta projekt kommer att dras på motiverande och utbildnings 
krafterna av IKT, och lärare och utbildare kan anpassa, ändra och lägga till verktyg i enlighet 
därmed.  
 
Den interaktiva karaktären hos många nya tekniker bidrar till att skapa inlärningsmiljöer där 
eleverna kan lära sig genom att göra, får omedelbar feedback och kontinuerligt bygger ny 
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kunskap och förbättrar deras nivå av förståelse. Ibland leder eleverna också deras lärare i ett 
område där de ofta är experter och lärare eller utbildare är elever. 
 
IKT som har en betoning på tillämpning, och skräddarsy utbildningen till behoven hos 
enskilda elever är också positiva till en förändring i praktiken fler elevcentrerade metoder. 
Detta uppmuntrar ett aktivt deltagande som i allmänhet föredras av majoriteten av de 
manliga eleverna i inlärningsprocessen, snarare än passiv upptagning av kunskap.  
Lärarna behöver bedöma och förstå hur man kan nå alla elever genom att förstå hur man 
kan införa IKT i kurs begreppen av inlärning.  
 

4.4.5. Människor bör värderas för deras olikheter och mångfald 
 
Respekt för mångfald och skillnader mellan människor är en annan mycket viktig aspekt för 
att skapa en positiv atmosfär. Samhället är olika: det finns yngre och äldre, vissa människor 
har funktionshinder, andra kommer från olika länder, vissa människor är heterosexuella och 
andra homosexuella, vissa har barn och andra väljer att inte ha det. Slutligen, en del 
människor är kvinnor och vissa är män. 
 
Att hantera mångfald refererar till erfarenheterna av människors olikheter och likheter, en 
upplevelse som blir allt viktigare i människors dagliga liv i tjugohundratalet. 
 
För att bli framgångsrik, är alla typer av organisationer (utbildningssektorn, offentlig 
förvaltning, näringsliv, etc.) skyldiga att konfrontera jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det 
är viktigt att vara öppen för skillnad, och för att fira det, så att vi kan dra nytta av en rad olika 
personligheter och talanger. 
 
Det är viktigt att påpeka att elever har sina egna förväntningar, intressen, behov och 
personlighetsdrag, som måste beaktas så mycket som möjligt. Att arbeta i grupp ibland gör 
det mycket svårt att erkänna skillnader och särdrag hos varje individ. När elever är väl 
informerade om utbildningsstruktur redan från början av terminen, kan deras skillnader 
omfattas och deras förväntningar uppfyllas. Till exempel kan handledare ange särskilda 
regler för en viss grupp: antingen som formella riktlinjer för tiden av lektionen, eller riktlinjer 
i samband med hur du behandlar människor när de pratar, arbete, övning, etc. 
 
Riktlinjer för olika lektions scenarier kan utarbetas när som helst: ge utrymme för flexibilitet 
att ägna tid åt ett intressant ämne som egendomlig fakta, frågor och diskussion. Lärare kan 
vara mycket kreativa i detta avseende. Syftet är att identifiera arbetsstilen hos gruppen, 
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fastställa lämpliga riktlinjer och regler för att arbeta tillsammans och se till att de olika 
behoven hos varje deltagare är uppfyllda. 
 
Ämnet för mångfald är en intressant diskussion för klassrummet, särskilt eftersom personer 
som arbetar inom turistnäringen kommer att uppleva människor av alla olika slag. 
 
En diskussion om detta ämne kommer att förbättra deras personliga och sociala färdigheter. 
Den motsvarande produkten av detta projekt, “Generationsöverskridande utbildares 
handbok om hur man deltar i utbildningsverksamhet "och" Studerande guide. Vad och hur 
man lär sig” ger vissa övningar och metoder för hur man kan involvera eleverna att erkänna 
individuella behov och värdera varje synvinkel. 
 
Som ni ser finns det många faktorer som bidrar till att skapa en positiv atmosfär för att lära 
sig främmande språk. En professionell miljö innebär ett trevligt och önskvärt ställe att lära 
sig om nya t.ex. språk, kulturer och mänskliga relationer. 
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5. Beskrivningar av olika utbildningsmetoder 
 
I grund och botten, bygger lärokoncept på olika metoder för undervisning och sätt att lära. Vi 
bearbetar information på olika sätt: genom att se och höra, reflektera och agera, resonera 
logiskt och intuitivt, analysera och visualisera, kontinuerligt eller mer oregelbundet. 
Undervisningsmetoder kan också variera. 
 
Lärarna undervisar enligt hur de lär sig; Därför är det viktigt att lära sig mer om lärarnas 
inlärningsstilar. Lärarna undervisar på det sätt som de känner sig mest bekväma och kan ha 
svårt att förstå dem som har olika inlärningsstilar. En lärare kan använda abstrakta exempel 
medan andra kan använda konkreta illustrationer. Vissa lärare föreläser, andra visar eller 
leder elever till självinsikt; vissa fokuserar på principer och andra på tillämpningar; vissa 
betonar minne och andra förståelse. På samma sätt lär sig eleverna enligt inlärningsstilen 
som de känner sig mest bekväma med. Lärarna måste förstå sin egen inlärningsstil och även 
använda en mängd olika sätt att tillgodose inlärningsstilarna hos sina elever. 
 
I teorin om upplevelsebaserat lärande (Kolb) och hur det gäller arbete, utbildning och vuxen 
utveckling hävdas principen att en person lär sig genom sin upptäckt och erfarenhet. Teorin 
har utvecklats för att förklara sambanden mellan de mänskliga utvecklingsstadierna av 
mognad, inlärningsprocesser och erfarenheter.  
 
Teorin om multipla intelligenser är en teori om intelligens som skiljer den i specifika (främst 
sensoriska) "modaliteter", snarare än att se intelligens som domineras av en enda allmän 
förmåga. 
 
Det pedagogiska begreppet självstyrt lärande (SSL) liknar begreppet holistiskt lärande och 
självständigt lärande på många sätt. Kärnidén är att eleverna strukturerar och organiserar 
sitt lärande oberoende, de också sam beslutar om övningar och metoder. SDL vill förbereda 
eleverna för livet efter skolan och utrusta dem med den kompetens som krävs för deras 
framtida yrke. 
 
Öppen undervisning och distansundervisning – ODL är ett system för utbildning där 
utbildning ges till elever som inte kan vara fysiskt närvarande i klassrummet. Dess filosofi är 
att undanröja hinder för utbildning och tillåta elever att studera i enlighet med deras tid, 
utrymme och plats. ODL använder också teknik för att förmedla inlärning. 
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CLIL står för språk- och innehållsintegrerad inlärning. Den hänvisar till undervisningsämnen 
som vetenskap, historia och geografi till studenter via ett främmande språk. Detta kan ske 
genom att engelska läraren med hjälp av ämnesövergripande innehåll eller ämneslärare med 
engelska som undervisningsspråk. Båda metoderna resulterar i samtidig inlärning av innehåll 
och engelska. 
 
 
Respektera individuella inlärningsstilar 
Målet för varje undervisningsteknik är att ställa in en signal som främjar inlärning och 
engagera eleverna i inlärningsprocessen. Deltagandet är avgörande för lärande och elever 
som är aktivt engagerade lär sig mer och är mer nöjda med sin utbildning. Könsrättvis 
undervisning utmanar lärare att känna igen och tillgodose olika inlärningsstilar. 
 

5.1. Upplevelsebaserad inlärningsteori 
 
Inlärningsstil teorin föreslår att olika människor lär på olika sätt och att det är bra att veta 
din egen föredragna inlärningsstil. Många av eleverna kanske inte har hört talas om detta 
begrepp och det kan vara ett mycket användbart verktyg i de första stadierna av relationen 
för att hjälpa dem att identifiera sin inlärningsstil. När denna är identifierad, är det viktigt för 
eleverna att använda denna information för att reflektera över hur det skulle kunna strida 
mot andra inlärningsstilar och överväga hur eleverna kommer att införliva denna 
information i sitt pararbete- eller lagövningar. 
 
David Kolb publicerade sin inlärningsstilar modell 1984. Olika faktorer som påverkar en 
persons föredragna stil: i synnerhet i sin upplevelsebaserade inlärningsteori modell (ELT) 
Kolb definierade tre etapper av en persons utveckling, och föreslår att vår benägenhet att 
förena och framgångsrikt integrera de fyra olika inlärningsstilar förbättras när vi mognar 
genom våra utvecklingsstadier. De utvecklingsstadier som Kolb identifierade är: 
 
1. Förvärv - födelse till tonåren - utveckling av grundläggande färdigheter och "kognitiva 
strukturer” 
 
2. Specialisering - skolgång, tidigt arbete och personliga erfarenheter av vuxenlivet - 
utveckling av en särskilt "specialiserad inlärningsstil" formas av social, pedagogisk och 
organisatorisk socialisering” 
 
3. Integration - mitt i karriären till senare i livet - uttryck av icke-dominant inlärningsstil i 
arbete och privatliv.  
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I huvudsak identifierade Kolb upplevelse/reflektiv praktik - vi kan tänka på detta i termer av: 
 
 
 GÖRA   Vad gjorda jag? (Konkret upplevelse) 
  ÖVERSYN  Varför gjorde jag det? (Reflektiv observation) 
  LÄRA SIG   Vad lärde jag mig? (Abstrakt konceptualisering) 
  TILLÄMPA Hur kan jag använda denna insikt? (Aktiv experimentering) 
 
Att förstå hur vi lär oss är viktig information att veta. Om eleverna vet vad deras föredragna 
stil är, kan de då vara medvetna om att försöka tillämpa den när de försöker förvärva ett 
främmande språk. När någon använder sig av hennes/hans naturliga stil finner hon/han 
lättare och snabbare att lära sig. 
 

5.2. Multipel intelligens teori 
 
Multipel intelligens teorin (Gardner, 1983) konstaterar att det finns åtminstone sju olika sätt 
att lära, alltså "sju intelligenser" kropp/kinestetisk, interpersonell, Intrapersonell, 
logisk/matematisk, musikalisk/rytmisk, verbal/språklig och visuell/fysisk. Nästan alla har 
förmågan att lära sig genom dessa intelligenser. 
 

 
SPRÅKLIG Intelligens 
  

 

   

Inlärningsstil och 
preferenser  
 

Beskrivning 
 

Roller 
 

Uppgifter, aktiviteter och 
bedömningar  
 

Ord och språk  
 

 
— skrivna och talade ord  
— tolkning och förklaring 
av idéer och information 
via språk 
— förstår sambandet 
mellan kommunikation och 
betydelse 
 

 
— skribenter  
— redaktörer  
— historiker  
— journalister  
— advokater  
— lingvister  
— poeter  
— PR and media konsulter  
— talare  
— lärare professorer  
— utbildare  
— översättare  
— TV och radio 
presentatörer  
— skådespelare ,författare  

 
— redigera en jämlikes 
artikel  
— ge en muntlig 
presentation  
— lista styrkor och 
svagheter hos en produkt  
— skriv ett lovtal  
— skriva vägbeskrivning 
som ska följa med en karta  
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LOGISK-MATEMATISK 
Intelligens 
  

 

   

Inlärningsstil och 
preferenser  
 

Beskrivning  
 

Roller  
 

Uppgifter, aktiviteter och 
bedömningar  
 

 
Logik och nummer  
 

 
— analysera problem  
— upptäcka mönster  
— utföra matematiska 
beräkningar  
— vetenskapligt 
resonemang och avräkning  
— förstår sambandet 
mellan orsak och verkan 
mot en påtaglig följd eller 
resultat  
 

 
— analytiker  
— skiljemän  
— bankirer  
— auktoriserade revisorer  
— data programmerare 
revisorer  
— ingenjörer  
— försäkringsmäklare 
förhandlare  
— forskare  
— vetenskapsmän  
— statistiker  
— handlare  
 

 
— analysera hur en dator 
fungerar  
— bedöma värdet av ett 
företag eller ett förslag  

— skapa en process  
— utarbeta en strategi för 
att uppnå ett mål 
— göra en mental 
matematisk beräkning, 
skapa en process för att 
mäta något  

 

 

 

 
MUSIKALISK Intelligens 
  

 

   

Inlärningsstil och 
preferenser  
 

Beskrivning  Roller  
 

Uppgifter, aktiviteter och 
bedömningar  
 

 
Musik, ljud, rytm  

  
 

 
— medvetenhet, 
uppskattning och 
användning av ljud  
— igenkännande av ton- 
och rytmiska mönster  
— förstår sambandet 
mellan ljud och känsla  
 

 
— akustiska ingenjörer  
— kompositörer 
— DJs  
— underhållare  
— miljö- och buller 
analytiker  
— musik producenter  
— musikinstrument 
reparations specialister  
— musikaliska artister  
— sångare 
— röst coacher  
 

 
— coacha någon att spela 
ett musikinstrument  
— komponera media jinglar 
— identifiera musik för 
gallerior och butiker  

— leda en kör 
— utföra ett musikstycke 
— recensera en musikal  
— vissla en melodi 
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KROPPSLIG-KINESTETISK 
Intelligens 
 

 

   

Inlärningsstil och 
preferenser  
 

Beskrivning  Roller  
 

Uppgifter, aktiviteter och 
bedömningar  
 

 
Kontroll av kroppsrörelse  
 

 
— medvetenhet, 
uppskattning och 
användning av ljud  
— igenkännande av ton- 
och rytmiska mönster  
— förstår sambandet 
mellan ljud och känsla  
 

 
— antropologer  
— atleter  
— biologer  
— dansare  
— geologer  
— instrumentalister  
— sköterskor  
— idrottslärare  
— fysioterapeuter  
— läkare skådespelare  
— teckenspråkstolkar  
 

 
— ordna arbetsplats 
möbler  
— demonstrera en sport 
teknik  
— designa ett skyltfönster  
— tolka ett tal med 
teckenspråk  
— förberedning av prover 
för förstoring och testning  
— sätta ihop ett stycke av 
möbelmoduler  
— rida en häst  
— stapla böcker på en hylla 
 

 

 
FYSISK-VISUELL 
Intelligens 
 

 

   

Inlärningsstil och 
preferenser  
 

Beskrivning  Roller  
 

Uppgifter, aktiviteter och 
bedömningar  
 

 
Spatial-visuella bilder och 
utrymme 
 

 
– tolkning och skapande 
av visuella bilder, 
bildmässig fantasi och 
uttryck  
– förstår förhållanden 
mellan bilder och 
betydelser och mellan 
rymd och verkan  
 

 

 
– arkitekter  
– konstnärer  
– kartografer  
– stadsplanerare  
– ingenjörer  
– grafiska designer  
– uppfinnare  
– landskapsarkitekter 
– fotografer  
– skulptörer  
 

 
– komponera ett fotografi  
– skapa en organisatorisk 
logo  
– designa en byggnad  
– designa en historisk dräkt  
– designa landskap  
– tolka en tavla  
– organisera ett förråd  
– packa bagageutrymmet i 
en bil  
– måla ett landskap  
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INTERPERSONELL 
Intelligens 
 

 

   

Inlärningsstil och 
preferenser  
 

Beskrivning  Roller  
 

Uppgifter, aktiviteter och 
bedömningar  
 

 
Andra personers 
känslor  

 

  
 

 
– förmåga att relatera till 
andra  
— tolkning av beteende 
och kommunikation  
— förstår relationen mellan 
människor och deras 
situation, inklusive andra 
människor  
 

 
— annonserings proffs  
— vårdare  
— coacher och mentorer  
— rådgivare  
— utbildare  
— vårdgivare  
— förmedlare  
— politiker 
— psykologer  
— försäljare  
— lärare  
— terapeuter 
— instruktörer 
 

 
— påverka andras känslor 
på ett planerat sätt 
— coacha eller råd giva 
annan person  
— visa känslor genom 
kroppsspråk 
— tolka humör och 
ansiktsuttryck  
— handleda en ny 
fakultetsmedlem 
 

 
INTRAPERSONELL 
Intelligens 
 

 

   

Inlärningsstil och 
preferenser  
 

Beskrivning  Roller  
 

Uppgifter, aktiviteter och 
bedömningar  
 

 
Andra personers känslor 

 
 

  
 

 
— ens egna behov av 
och reaktion för att 
ändra, förmåga att möta 
förändringar i arbetslivet  
— ens relation till andra 
och världen 
— personlig kännedom 
— personlig objektivitet 
— förmågan att förstå 
sig själv 
 

 

 
— en som är självmedveten 
och involverad i processen 
att förändra personliga 
tankar, övertygelser och 
beteenden i förhållande till 
deras situation 
— andra människor, deras 
syfte och mål 
 

 
— överväga och besluta 
sina egna mål och 
personliga förändringar 
som krävs för att uppnå 
dem (inte nödvändigtvis 
avslöja detta för andra)  
— överväga och besluta sin 
egen position i förhållande 
till emotionell intelligens 
modellen  
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5.3. Självstyrt lärande 
 
Instrument och förfaranden för biografiskt, självstyrt lärande (SSL) möjliggör och stödjer 
utvecklingen av personlig och socialt relevant självförvaltnings kompetens. Det stärker 
självförtroendet och leder till förmågan att agera på ett ohämmat och säkert sätt inom den 
sociala- och arbetsmiljön. 
 
Framför allt målgrupper som inte har någon erfarenhet av språket eller IKT lära kanske 
kopplar samman det med misslyckande, skyldighet och litet personligt värde. Det är där 
självstyrt lärande kan ändra deras inställning - genom att erkänna den enskilde personen, 
deras intressen och idéer, aktiverar det nuvarande befogenheter, bidrar till att utveckla 
perspektiv och främjar utvecklingen av professionella metoder, sociala och personliga 
kompetenser som verktyg för självkontroll. 
 
Självstyrt lärande ställer ansvar för elevernas eget lärande. De är integrerade i utformningen 
av deras inlärningsprocess och därmed relaterar lärandet till mer personliga motivation. Om 
eleverna får stöd och sällskap i deras självstyrning av utbildare, handledare och/eller genom 
andra elever i en lärande grupp, kan lärande bli en värdefull och hållbar erfarenhet. 
 
De principer och didaktisk-metodiska inslag av självstyrt lärande ger en ram som ska fyllas av 
kontextspecifika koncept. Individualiseringen och flexibiliteten i lärande-
/utbildningsprocessen kräver öppenhet och flexibilitet gentemot processen från alla 
inblandade (utbildare, rådgivare och institution). Samtidigt krävs det en struktur för individ- 
och gruppinlärningsprocesser och måste lyfta fram de nödvändiga ansvar och åtaganden. 
 
SSL ramverket möjliggör upptäckt och självstyrt lärande inom sociala sammanhang. Det 
utgör ett bidrag till den institutionella yrkesutbildningen genom att uppfylla de ökande 
kraven för språkinlärning hos unga män. 
 
Mål: Främja lärande (förvaltning) kompetens 
 
Att behärska den medfödda och förvärvade inlärningsförmåga som vi kallar "inlärnings 
kompetens" det handlar om att kunna fastställa inlärningsmål självständigt, ta kontroll över 
olika inlärningsmetoder och förstå vad som krävs för att lära sig på ett självstyrt sätt (t.ex. 
inlärnings tider och platser) och en utvärdering av resultaten. 
 
Inlärnings kompetenser utvecklas och förändras inom ramen för den individuella 
inlärningsbiografin. Denna process ledande koncept möjliggör en diskussion om elevernas 
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förvärvade förmågor. Det främjar upptäckten av befintlig (inlärnings) potential och deras 
framsteg i samband med den pågående inlärningsprocessen.  
 
Främjande av individuellt ansvar för lärandeprocesser. Att ta ansvar för sitt eget lärande är 
ett av de grundläggande kraven på inlärningsprocessen. Organiserade former av delat ansvar 
och delaktighet, samt en hög grad av öppenhet, underlättar denna grundläggande del av 
organisationen i lärandet. 
 
Anpassning till social förändring och "karaktärsbyggnad". Genom att möjliggöra upptäckten 
och potentialen hos självstudier, kan SSL förstås som ett bidrag till den institutionella 
vuxenutbildningen och därmed en promotor för livslångt, själv organiserat lärande. 
Inlärnings kompetens är nödvändig för att hålla jämna steg med olika sociala förändringar i 
samband med arbete och levnad. 
 

5.4. Principer för vägledning 
 
Den centrala grunden för detta koncept är vad vi kallar en särskild pedagogisk attityd. Enligt 
vår mening utgör denna attityd grunden för en ny inlärningskultur och är källan till olika 
utmaningar för rådgivare, elever och utbildningsanordnare. Denna grundinställning kan 
beskrivas med handlings vägledande principer. Dessa principer är poäng för faktiska 
professionella insatser. De utgör grunden från vilken kontextspecifikt koncept måste 
utvecklas. Principerna är följande: 
 
Princip: Vägledning för deltagarna - ansvarsfördelning och underlättande av eget ansvar 
 
För att underlätta självorganisering och själv styrning i inlärningsprocessen, är det 
nödvändigt att eleverna kan ta ansvar för sitt eget lärande. 
 
Å ena sidan, eleverna måste erkänna och erfara områden av inlärning som involverar 
samarbete. Å andra sidan, rådgivarna måste acceptera elever som mogna och ansvarsfulla 
vuxna och faktiskt lämna över en del av ansvaret för deltagarens egen inlärningsprocess – 
detta innebär att betrakta dem som kapabla att göra det, lita på dem att hantera det och 
även kräva de gör det. Under processen, balansen mellan att leverera expertkunskaper och 
erbjuda överläggning om oberoende, måste reflektivt lärande ständigt ses över. 
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Princip: Vägledning om biografi 
Ett sätt att göra oss mer medvetna om befintliga kompetenser och färdigheter är att 
reflektera över dem i en (inlärnings) biografi. Detta gör det möjligt för eleverna att analysera 
både de positiva och negativa inlärningserfarenheterna, och tänka på förebilder som 
inspirerar dem att lära. 
Vägledning om biografi innebär också att rådgivaren ser på eleverna i samband med deras 
(inlärnings) biografi och kan upptäcka sin potential, förklara något motstånd eller hinder, och 
eventuellt även använda dessa till sin fördel. 
 
Princip: Säkerställa biografisk kontinuitet 
Inlärning måste hänvisa till tidigare erfarenheter av livet och yrke - ny kunskap är kopplad till 
gammal kunskap, det kan utvecklas för att öka yrkeskompetens och öppnar upp nya 
möjligheter. Biografisk reflektion är därför en viktig komponent och inlärning bör ses som ett 
sätt att lyckas i framtida mål. Identifiera inlärnings intressen och utbildningsmål tjänar till att 
utveckla subjektiva (dvs. biografiska) meningsfulla perspektiv. Biografisk kontinuitet verkar 
vara grundläggande för att hantera trycket av professionell inlärning. 
 
 
Princip: Fokusera på kompetenser 
En medvetenhet om sina egna kompetenser och färdigheter är en annan förutsättning för 
ansvarsfullt deltagande av elever. SSL fokuserar på biografiskt förvärvade förmågor hos 
eleverna och inte om sina underskott och svårigheter. Den senare också måste jobbas på, 
men de utgör inte grunden för inlärning. För rådgivare, blir det viktigt att möta deras 
deltagare med en "vy för kompetens", vilket betyder att bryta upp den dominerande 
underskottsinriktningen till förmån för en positiv mental inställning (se Rogers 1989, Epping 
1998). 
Således kan de få de befintliga kompetenserna och resurserna till sina egna och sina elevers 
sinnen, medan man uppskattar dem som en energikälla för individuella och grupprocesser. 
 
Princip: Vägledning om reflektion 
Reflektion på inlärnings erfarenheter anses vara en central del av inlärning, detta omfattar 
en utforskning av individuella utbildnings erfarenheter och resurser, konstruktiv diskussion 
om aktuell inlärningssituation och fokus på inlärnings processer. En nära koppling mellan 
självreflektion och kollektiv reflektion gör inlärningen till en dynamisk och interaktiv process. 
Reflektion fungerar som en bro mellan det förflutna, nutid och framtid; Det innebär en paus 
för att flytta sig. För inlärnings/utbildningsprocessen, betyder reflektion att förbinda den 
aktuella inlärningssituationen med yrkesmål och individuella livsperspektiv. Genom att 

 
54 
 



 
COGNOS 
 

Trainers Handbook Intergenerational 
learning community 
for adult education 

reflektera över tidigare inlärning, kan följande faser vara bättre planerade och integrera 
tekniska, metodiska och sociala inlärningsprocesser. 
 
Princip: Vägledning om deltagande genom öppenhet och samverkan 
Deltagande avser graden av medbestämmande och medbeslutande av elever i 
inlärnings/utbildningsprocessen och utgör det centrala kvalitetskriteriet för SSL. Vägledning 
om deltagande är nära kopplad till öppenhet och samverkan. 
 
Öppenhet hänvisar till en öppen och ärlig inlärnings/utbildningssituation - organisation, 
innehåll, metoder och medier är tydligt identifierade och är en förutsättning för ett aktivt 
deltagande av eleverna. Eleverna tar gärna ansvar för deras individuella och kollektiva 
inlärningsprocess. Interaktion hänvisar till kommunikation genom vilken hela situationen 
förhandlas. 
 
Det övergripande syftet med denna strategi är att låsa upp möjligheter och kompetenser 
som kan uppnås av alla inblandade i processen. Öppna områden av interaktivt deltagande 
visar sig vara en särskilt stor utmaning för utbildningsanordnare, eftersom detta samspel 
mellan elever och rådgivare kräver öppenhet på en institutionell nivå. Strukturella 
begränsningar av ansvar och beslutsfattande visas här mycket ofta, och ses över vid 
genomförandet av SDL. 
 
Princip: Vägledning om processen 
 Förutom en omtänksam hantering av individuella och kollektiva inlärningsprocesser, kräver 
SSL ett visst öppet sinne. Revideringar av processen måste vara möjliga och resultaten är 
inte som de i en sluten läroplan med fördefinierade mål. Professionell ledning av processen 
kan erbjuda inlärningsmöjligheter utanför förplanerade läroplanen; de är integrerade på 
begäran av deltagarna och motsvarar därför troligen deras omedelbara intressen och behov. 
Denna öppna strategi kan ofta vara krävande för de inblandade, så grundläggande 
orientering måste tillhandahållas och resultaten göras öppna. 
 
Princip: Vägledning för intressena hos de studerande 
Principerna för vägledning om deltagarna för delaktighet och om processen är starkt 
relaterade till andra faktorer centrerade kring de studerande: Vägledning om (inlärnings) 
deltagarnas intressen. Dessa bildar utgångspunkten för beslut om didaktik och innehåll. För 
studerande, att identifiera relevanta intressen bidrar till att definiera individuella mål och är 
nära kopplat till att upprätthålla motivationen - lära sig om intressen är ett mycket starkare 
och mer varaktigt incitament än andra. Öppenhet om olika personliga intressen visar balans i 
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gruppen, inlärnings inställningar kan sedan ordnas så att alla intressen beaktas. Balansera 
intressen innebär att erkänna värdet av olika intressen, varvid självstyrt lärande stöds. 
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5.5. Öppen distansundervisning (ODL) 
 
“Öppen undervisning och distansundervisning (ODL) kombinerar egenskaperna hos öppen 
inlärning med de hos distansutbildning. Öppen inlärning hänvisar till minimala krav om 
tillgång, tempo och metod för studien. Distansutbildning hänvisar till användning av teknik 
(alltmer IKT) för att göra lärandet möjligt genom att överbrygga den rumsliga och ibland 
också tidsavståndet mellan lärare och elever. 
 
Under de senaste åren har tyngdpunkten lagts på s.k. "blandad" inlärning: I blandad 
inlärning utgör en blandning av e-inlärning/online-lärande och traditionell 
klassrumsutbildning en modell där fördelarna från båda typerna kombineras. 
 
Blandad inlärning stöds av teoretiska tillvägagångssätt som säger att en viss mängd verklig 
interaktion är avgörande för många, om inte de flesta inlärningsprojekt. 
 
Den mesta ODL är utformad för att tillgodose behoven hos en vuxen elev. Typerna av ODL 
kan kategoriseras på följande sätt: 

• Formell  
• Icke-formell 
• Informell 

 
Den formella utbildningen tillhandahålls vanligtvis av en utbildning eller 
utbildningsorganisation. Den är strukturerad i form av inlärningsmål, inlärningstid eller 
inlärningsstöd och det leder till certifiering.  
 
Den icke-formella typen tillhandahålls också av en utbildningsinstitution, men vad som skiljer 
det från den formella typen är att icke-formell utbildning inte leder till certifiering. Den är 
dock strukturerad när det gäller inlärningsmål, inlärningstid eller inlärningsstöd.  
 
Den informella utbildningen resulterar från det dagliga livets aktiviteter: arbete, lek, familj 
och fritid. Den är inte strukturerad i form av inlärningsmål, tid eller stöd och brukar inte leda 
till certifiering. 
 
Vad är skillnaden mellan ODL och studera i ett konventionellt utbildningssystem? 
I ett konventionellt utbildningssystem måste elever gå på dagliga föreläsningar och vara 
närvarande på campus. För en arbetande vuxen elev kommer detta system därför att bli 
svårt för dem att både studera och arbeta samtidigt. Men i ODL, kan eleverna arbeta och 
utbilda sig vidare samtidigt. Eleverna är inte heller skyldiga att resa till klass varje dag. 
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5.6. Innehållsintegrera språkinlärning 
 
Att integrera innehåll innebär både lära sig ett annat ämne genom ett andra/främmande 
språk och lära sig ett andra/främmande språk genom att studera ett innehålls integrerat 
ämne (SPRINT). Det är en form av tvåspråkig/flerspråkig utbildning, begreppet SPRINT 
myntades av David Marsh vid universitetet i Jyväskylä i Finland. 
 
SPRINT är inte ett nytt koncept. Det har införts på många sätt sedan antikens Rom, 
säkerligen redan innan. Under tiden har namngetts på olika sätt, t.ex. immersion 
undervisning, innehållsbaserad språkundervisning, vanlig tvåspråkig utbildning, språk 
berikad utbildning, tvåspråkig undervisning. I de flesta europeiska länder används idag 
termen SPRINT(anm. CLIL på engelska). Detta är en bättre term, eftersom det varken 
betonar språket eller föremål som viktigare, men erkänner både målspråket och ämnet som 
integrerade delar av helheten. 
 
När det gäller att nå vår målgrupp och motivera dem att delta i språkkurser, kommer språk- 
och innehållsintegrerad inlärning visa sig vara en lämplig strategi för att möta sina didaktiska 
behov. Denna typ av SPRINT är nytt för många konventionella utbildningsmiljöer. I dessa 
miljöer har det tidigare inte ansetts vara nödvändigt att lära eleverna mycket om språk och 
kommunikation. Men på grund av förändringar i världen och de utmaningar som unga 
europeiska människor nu står inför, har deras krav ändrat undervisningen. 
 

5.6.1. Varför språk- och innehållsintegrerad inlärning för elever? 
 
Det finns fyra viktiga skäl för integrering av språk och innehåll. 
 
 1. Språk förvärvas mest effektivt när det är lärs för kommunikation i meningsfulla och viktiga 
sociala situationer. 
 
 2. Integrationen av innehåll och andraspråk undervisning ger materiell grund och 
exponering för språkinlärning. 
 
3.Språkinlärning går naturligtvis hand i hand med kognitiv utveckling. 

 
 4. Att veta hur man använder språket i ett sammanhang innebär inte nödvändigtvis att veta 
hur man använder det i ett annat. Integrationen av andraspråksundervisningen med innehåll 
undervisning respekterar specificiteten hos funktionellt språkbruk. 
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Utbildarna kan vara lärare i särskilda frågor samt språklärare. De kan arbeta "ensamma" i 
sina klasser, där de integrerar både ämnet och målspråket, eller i ett team som kommer att 
belysa fördelarna med att arbeta med andra yrkesgrupper på ett integrerat sätt. 
 
En forskningsrapport betonar fem dimensioner för att införa språk- och innehåll 
Integrerad inlärning i undervisningen. De är baserade på frågor som rör kultur, miljö, språk, 
innehåll och inlärning. Var och en av dessa innehåller ett antal fokuspunkter som utförts i 
enlighet med tre viktiga kriterier: åldersintervallet av elever, socio-språklig miljö och graden 
av exponering för detta didaktiska synsätt. 
 
Dessa dimensioner bör inte ses som oberoende av varandra, eftersom de vanligtvis är 
kraftigt interrelaterade i praktiken. 
 

5.6.2. De fem dimensionerna av SPRINT (CLIL) 
 
Kulturdimensionen – CULTIX 
  Bygg interkulturell kunskap och förståelse 
   Utveckla interkulturell kommunikation 
   Läs om specifika närliggande länder/regioner och/eller minoritetsgrupper 
   Införa bredare kulturellt sammanhang 
 
Miljödimensionen – ENTIX 

Förbered för internationalisering, särskilt EU-integration 
Få tillgång till Internationell Certifiering 
Förbättra skolprofil 

 
Språkdimensionen – LANTIX 

Förbättra övergripande målspråkkunskaper 
Utveckla muntlig kommunikation 
Utveckla flerspråkiga intressen och attityder 
Införa ett målspråk 
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Innehållsdimensionen – CONTIX 
Ge möjligheter att studera innehåll från olika perspektiv 
Få tillgång till ämnesspecifik målspråk terminologi 
Förbered dig för framtida studier och/eller arbetslivet 

 
Inlärningsdimensionen – LEARNTIX 
  Komplettera individuella inlärningsstrategier 
   Diversifiera metoder och former av klassrummet 
   Öka elevens motivation 
 
Den tidsperiod under vilken SPRINT lärs varierar avsevärt. Från en tillfällig halv dag, till så 
mycket som en hel kursplan, beroende på vilka resurser som finns tillgängliga och de 
övergripande målen för de studerande. 
 

5.7.Vilka är de studerande och vad är deras syften och mål? 
 
En av utgångspunkterna för språk- och innehåll Integrerad inlärning är att eleven tar en aktiv 
roll i inlärningsprocessen, skapar idéer och ger sig själv utbildningsmöjligheter, snarare än att 
bara reagera på olika stimuli från läraren. Eleven är inte ett passivt föremål för vem saker 
bara händer; utan någon som får saker att hända. Inlärning ses som ett resultat av 
hans/hennes egen självinitierade interaktion med världen. 
 
Innan du börjar kursen kan det vara användbart för lärare/utbildare att göra en karta över 
eleverna att få realistiska profiler av dem och deras kompetenser. Lärare behöver veta vem 
de har att göra med, deras förväntningar och deras mål för kursen. 
  
Deltagarna kan då förstå var sina egna styrkor och svagheter ligger och tar ansvar för att 
jobba på eventuella problem. Självutvärderingen kan även kompletteras med en kort 
språksjälvbiografi. 
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6. Aktiviteter 
De huvudsakliga aktiviteterna kommer att inriktas på läskunnighet och digital grundläggande 
kompetens, och proverna nedan är mer allmänna aktiviteter för uppstart och isbrytning. 
 
Prov på aktiviteter  
 
Icebreaker 
 

                                           Jag är den enda, som… 
Inlärningsmål  
 

 

Enheten för 
inlärningsmålen  

 

Sammanfattning av 
aktiviteten 

Det är mycket viktigt att skapa en relation mellan deltagarna i början av kursen i 
syfte att utveckla en känsla av gemenskap och tillhörighet - detta inledande spel 
stöder denna idé.  

Denna aktivitet ger en informell atmosfär och hjälper utbildare samt deltagarna 
att lära känna varandra.  

När det gäller ramen för interkulturell kompetens, höjer aktiviteten 
medvetenhet om de utmaningar som människor möter som anses vara 
"annorlunda". Även om människor har en massa saker gemensamt, är de också 
annorlunda och unika. Det kan ibland vara svårt för oss att ta itu med dessa 
kulturella skillnader. 

Aktivitetens 
tidsåtgång 

Cirka 20-30 minuter 

Syften med aktiviteten Det huvudsakliga målet med denna aktivitet är att få en förståelse för att 
människor är olika och att det är viktigt att tänka på detta. Att vara "den enda" 
kan vara en vardaglig erfarenhet särskilt för invandrare och deltagarna i denna 
aktivitet uppleva detta i första hand. 

Vägledning för ett framgångsrikt genomförande av aktiviteten 
Material som behövs 
för att utföra 
aktiviteten 

Inga material behövs 

Metod för att 
genomföra och 
utveckla aktiviteten 

Gruppen står i en cirkel. Du som utbildare ber deltagarna: "Tänk på något (en 
vana, en upplevelse, en omständighet ...), som du tror ingen annan i rummet 
delar.”  
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Därefter varje deltagare kliver in i mitten av cirkeln, bara en i taget, och säger: 
"Jag är den enda som ..." (t.ex. "... alltid bär röda strumpor"). Om det finns någon 
annan i gruppen, som delar samma sak, ansluter sig denna person till den andra 
deltagaren i centrum för att visa detta. I händelse av att ingen annan delar denna 
erfarenhet, fortsätter gruppen bara vidare. 

 

Det är inte viktigt att göra det i tur och ordning. Ibland krävs det press från 
människor så att de kan kliva in i cirkeln så snart de kan tänka sig en vana, hobby, 
erfarenhet, osv. 

 

Det är inte absolut nödvändigt att de uppger något de verkligen tror ingen 
delar. 

Vägledning när 
aktiviteten är över 

I slutet av aktiviteten, diskuterar gruppen vidare sina känslor om att vara den 
enda personen i mitten av cirkeln (eller inte).  

Utbildaren svarar på de individuella känslorna hos deltagarna. Dessutom 
behöver utbildaren komma ihåg att vissa deltagare kan vara för hämmade att 
exponera sin unikhet framför en stor grupp de ens knappt känner.  

 

Intressanta aspekter: 

“Hur kändes det att vara den enda i mitten av gruppen (eller inte)? "(T.ex. 
lättnad, obehag) 

“Var du förvånad över att få sällskap av NN? "(Det kan vara överraskande att få 
sällskap av en person som du inte förväntar dig ha något gemensamt med, eller 
inte få sällskap av en person du förväntade dig att få sällskap av) 

Bedömning av 
aktiviteten 

 

Förbättringsförslag av 
aktiviteten 
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                                            Vad ger det mig? 
Inlärningsmål Läranderesultaten i denna verksamhet kommer att ge deltagarna möjlighet att 

reflektera över den kunskap de har förvärvat under föregående aktiviteter. 
Reflektionerna ska presenteras i gruppen på en individuell basis. Tyngdpunkten 
bör ligga på temat: Vad ger det mig? 

Enheten för 
inlärningsmålen  

Vi skapar här en grundläggande kunskap om hur man kan uttrycka och 
presentera ett blandat material som bygger på din inlärning från olika källor i 
kombination med dina egna tankar och idéer. 

Sammanfattning av 
aktiviteten 

Utbildaren börjar denna aktivitet genom att förklara syftet med den. 
Deltagarna bör utbildas för att reflektera och att presentera sina reflektioner 
på ett korrekt sätt. Denna aktivitet ingår också utbildning i hur man tar hänsyn 
till skillnader i generations aspekter och önskemål på detta ämne. 

Aktivitetens 
tidsåtgång 

Varje deltagare beräknas behöva en halv dag att reflektera och dokumentera 
reflektionerna och göra en presentation. 
Presentationen är maximerad till 30 minuter, inklusive tid för frågor. 
 

Syften med aktiviteten Vi vill att deltagarna ska lära sig om hur man sätter ihop och dokumenterar ett 
material som lämpar sig för en mängd olika människor med hjälp av teori och 
deras egna och andras erfarenheter. 

Vägledning för ett framgångsrikt genomförande av aktiviteten 
Material som behövs 
för att utföra 
aktiviteten 

För denna aktivitet behöver deltagarna en dator och en projektor för att 
presentera ändamål. Dessutom några papper/blädderblock samt penna/text 
markörer behövs så att deltagarna kan bygga sin presentation.  

Metod för att 
genomföra och 
utveckla aktiviteten 

Användningen av reflektioner markeras och diskuteras, frågorna om varför, hur 
och när behandlas. 
 
Deltagarna visa sina egna erfarenheter från reflektion baserad på varför, hur 
och när. 
 
Forumet för aktiviteten är diskussionen och hur man ska svara på frågan om 
"Vad ger det mig?” 
 
Resultaten dokumenteras 
 

Vägledning när 
aktiviteten är över 

 

 
63 
 



 
COGNOS 
 

Trainers Handbook Intergenerational 
learning community 
for adult education 

Bedömning av 
aktiviteten 

Bedömningen bör göras på forumet i sig, hur det uppfattas och om det tog upp 
rätt frågor. 

Förbättringsförslag av 
aktiviteten 

 

 
 

                                           GROW  
Inlärningsmål 
 

 

Enheten för 
inlärningsmålen  

 

Sammanfattning av 
aktiviteten 

I den här aktiviteten kommer eleverna lära sig att använda GROW-metoden 
som ett instrument för att hjälpa andra att identifiera och sätta upp mål. Denna 
metod är mycket lämplig att använda antingen i grupp eller som en enskild 
övning. 

Aktivitetens 
tidsåtgång 

• I ett öga mot öga session, från 1 till 3 timmar 
• Individuell 1 till 2 timmar 
 

Syften med aktiviteten Målen med aktiveten är: 
• För att få en klar uppfattning om modellen 
• Hur man använder modellen 
• För att kunna undervisa andra hur man använder modellen 
 

Vägledning för ett framgångsrikt genomförande av aktiviteten 
Material som behövs 
för att utföra 
aktiviteten 

GROW-modellen 
 
Coaching sessionerna bygger på följande metod som beskrivs nedan, 
metoden är byggd på antagandet att processen ägs av den enskilde, inte av 
coachen. GROW-modellen används som bas, inte som en steg-för-steg-
modell, för enskilda sessioner. 
 
Fyra steg + ett inledande steg: Ämne, Mål, Verklighet, Alternativ, Väg framåt 
 
Ämne 
– Etablera kontakt, få en känsla av att du är "i" situationen. Det handlar om 
rörelser, känslor och förtroende. 
– Besluta om ett ämne för dialogen, a) kunskaps- eller kompetensutveckling i 
något visst område, b) för att få en viss förståelse om hur vissa frågor är 
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kopplade eller konstruerade, c) ett problem när det gäller arbete, socialt liv, 
privatliv, hälsa etc.    
– Gör en plan för dialog eller sessioner av dialoger om det valda ämnet. 
 
Mål 
– Besluta om vad som är ska komma ur dialogerna: a) en handlingsplan för 
kunskaps- och kompetensutveckling, b) en preliminär eller slutgiltig lösning på 
problemet, c) belys problemet med hjälp av mentorskap, d) göra en 
handlingsplan för hur man kan lösa problemet. 
– Dokumentera det förväntade resultatet, som ska motsvara målet, och det bör 
också vara SMART (specifikt, mätbart, anpassat, relevant och tidsinställt) för att 
kunna följa upp hur du går framåt i förhållande till din tidsram. 
– Uttryck dina mål. Det vill säga, vad du vill vinna på att nå ditt mål eller dina 
mål.   
 
Verklighet 
– Prata om olika aspekter av den nuvarande situationen. Mentorn bekräftar att 
han eller hon förstår (genom att vara "i" situationen), lägg in frågor om 
klargöranden. Mentorn bidrar inte med undervisning, handledning eller 
rådgivning. 
– Använd inte standardiserade frågor. Under förhör, bör detta ske inom ramen 
för dialogen. Frågor kan formuleras enligt Case-metoden.  
 
Alternativ 
– I denna del av dialogen handlar det om att hitta vägar och alternativ för att 
nå målet.  
– Den ideala situationen är när klienten kommer på hans eller hennes egna 
lösningar för att nå målet.  
– Olika metoder kan (bör) testas. Sedan bör handlingsplanen utformas. 
 
Väg framåt 
– Slutligen väljer klienten ett sätt att nå målet. Du provar olika alternativ, de 
som diskuterades under avsnitt O (alternativ), och de som kommer upp under 
processen.  
– En stor del av inlärningen äger rum under denna process.  
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Metod för att 
genomföra och 
utveckla aktiviteten 

Till att börja med, används GROW-modellen som en bas, inte som en steg-för-
steg-modell, för enskilda sessioner eller individuellt arbete. De olika delarna i 
modellen kan hjälpa dig att sätta dina mål ganska noggrant. 
 
Det är för mentorn att lära sig denna modell, hur man verkligen använder den 
och hur man använder den när öga mot öga möten efterfrågas. 
 
Ett bra sätt att uppnå detta är att ha någon väl förtrogen med hur man arbetar 
med modellen för att undervisa eleverna i verkliga öga mot öga situationer, 
vilket låter eleverna få en känsla för denna metod. 
 
Att göra en sammanställning av resultaten med svarande av deras skyldigheter 
till resultaten av denna aktivitet. 
 
  

Vägledning när 
aktiviteten är över 

Efter aktiviteten, bör eleverna vara beredda på vilken typ av frågor som kan tas 
upp av deltagarna och hur de ska svara.  

Bedömning av 
aktiviteten 

Följande aspekter kan bedömas: 
• Har deltagarna uppnått att sätta ett mål? 
• Har deltagarna lärt sig att använda den här modellen, och kan de föra 
denna kunskap vidare till andra? 
 

Förbättringsförslag av 
aktiviteten 

 

 
                                            Berätta historien om ditt liv! 
Inlärningsmål 
 

Inom denna enhet vi vill att deltagarna ska utbyta sitt sätt att kommunicera. Vi 
vill också att deltagarna ska observera och vara medvetna om skillnaderna i 
språk och kommunikationssätt. 

Enheten för 
inlärningsmålen  

 

Sammanfattning av 
aktiviteten 

Varje deltagare gör en novell, utifrån deras liv, och presenterar denna för 
gruppen både seniorer och ungdomar. Det är viktigt att varje deltagare 
använder sitt eget uttryckssätt! 
För varje berättelse en person utses som en "återberättare" av just den 
historien, det vill säga när en äldre berättar en historia är det en ungdom som 
återberättar historien och vice versa.  
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Aktivitetens 
tidsåtgång 

Beredning av berättelser: 1 timme 
Framläggande av berättelser: 10 minuter/berättelse 
Åter berätta historier: 5 minuter/berättelse 
Diskussioner: 5 minuter/berättelse 

Syften med aktiviteten För att öka förståelsen av språket i olika former, deltagarna får möjlighet att 
visa sina kunskaper från "återberättandet" eller tolkningar av varandras 
berättelser. 

Vägledning för ett framgångsrikt genomförande av aktiviteten 
Material som behövs 
för att utföra 
aktiviteten 

Penna och papper 

Metod för att 
genomföra och 
utveckla aktiviteten 

Den här övningen börjar med en mycket kortfattad instruktion; det är för 
deltagarna att presentera sina berättelser på sitt eget sätt och på sitt eget 
språk och uttryck. 
Tonvikten ligger inte på presentationer av historierna i sig utan snarare på 
återberättande av berättelserna och diskussionerna om berättelserna och 
skillnaderna i språk mellan generationer, kulturell bakgrund etc. 
Det är mycket användbart (viktigt) att de berättelser som varje deltagare 
uttrycker med hjälp av sitt eget språk, de kan också överdriva sin användning 
av specifikt generationella, kulturella eller könstermer eller ord för att göra 
övningen mer spännande och utmanande.   

Vägledning när 
aktiviteten är över 

Vägledning efter denna övning bör fokusera vikten av att erkänna och förstå 
skillnader i utseendet av kommunikation. 

Bedömning av 
aktiviteten 

 

Förbättringsförslag av 
aktiviteten 
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IKT Färdigheter – Självutvärdering 
 

 
Namn: 
 

Färdigheter 

Har hört 
talas om 

Kan 
göra 

Kan 
förklara 
det för 
någon 

Har 
använt 
det den 
senaste 
veckan 

Har 
använt 
det den 
senaste 
månaden 

Har 
använt 
det en 
eller två 
gånger 

Använda CD-ROM för att 
hitta information 

      

Använda Internet       
Användning i 
Internetsökningar 

      

Använda databasfrågor       
Använda en skanner       
Använda e-post och bilagor       
Använda koppling av 
dokument 

      

Använda ramar/tabeller       
Använda "Importera"       
Använda mallar       
Skapa innehållslista eller 
index 

      

Ange marginaler, 
sidhuvud/sidfot 

      

Skapa enkla makron       
Bra presentation       
Användning av kalkylblad       
Skapa diagram i kalkylblad       
Använda cellreferenser i 
kalkylblad 

      

Inrätta en databas       
Använda stavningskontroll 
och korrektur 
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Denna mall presenteras som ett exempel på ett utvärderingsverktyg för att fastställa nivån 
på IKT-kompetens hos deltagarna i syfte att bättre planera moduler för förståelsen och 
användningen av IKT.  
  

 
69 
 



 
COGNOS 
 

Trainers Handbook Intergenerational 
learning community 
for adult education 

Mentorskaps Processen i 7 steg 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bakgrund 

2. Definition av 
problem 

3. Mål 

4. Analys 

5. Motåtgärd 

6. Kontrollera        
resultatet 

7. Uppföljning 
Mentor assistans 
Navigera processen 
Utforskande frågor 
Teknisk insikt  
Ge support 
Ta bort hinder 
Alternativa metoder 
Liknande erfarenheter 
Ändra ideer  
 

Några av dina 
verktyg 
Intervjuer 
Intuition 
Erfarenhet 
Mätbarhet 
Observation 
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Att tänka på  
 
Vad är problemet, "det verkliga problemet"? 
Vad är roten till problemet? 
Vem äger problemet? 
Hur definierar du problemet? 
Hur sätter man upp mål för denna intervention? 
Vem sätter målet/målen? 
Vad analyserar du? 
Vem gör analysen? 
Vad är några möjliga motåtgärder? 
Hur kommer du att välja vilka motåtgärder av de som föreslås? 
Hur kommer du att nå en överenskommelse mellan alla berörda? 
Vad är din plan för genomförandet? Tidsschema? 
Hur vet du om dina motåtgärder fungerar? 
Hur ska ni mäta resultatet? 
Hur kommer du att välja verktyg för att kontrollera resultaten? 
Vilka frågor angående genomförandet kan du förutse? 
Hur kan dessa övervinnas? 
Hur ska ni säkerställa uppföljning och ständiga förbättringar? 
 
Några länkar till intressanta sidor om mentorskap 
http://www.usask.ca/gmcte/mentoring/PDFPart2.pdf 
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm
%20Plan2_0.pdf 
http://www.entrepreneur.com/article/228046 
 
och omvänt mentorskap 
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-
and-why-is-it-beneficial/ 
http://www.weforum.org/pdf/ip/me/Reverse_Mentoring.pdf 
https://blogs.cisco.com/diversity/how-to-set-up-a-reverse-mentoring-program-in-10-steps 
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Nationella länkar 
 

England 
 
Hur man blir en mentor i omvänt mentorskap 
Omvänt mentorskap kan gynna unga eller mindre erfarna medarbetare som vill utveckla sina 
färdigheter. Här är några tips på hur du kommer igång 
http://www.theguardian.com/careers/careers-blog/top-tips-becoming-a-reverse-mentor 
 
National Institute of Adult Continuing Education 
NIACE är National Institute of Adult Continuing Education, den nationella rösten för det livslånga 
lärandet. De är en stor, internationellt respekterad utvecklingsorganisation och tankesmedja, som 
arbetar med frågor som är centrala för ekonomisk förnyelse av den brittiska, särskilt inom den 
politiska ekonomin, utbildning och lärande, allmän ordning och regenereringsfält. 
De har kampanjer för personliga, sociala och ekonomiska fördelar från det livslånga lärandet, arbetet 
med att förbättra människors erfarenhet av lärande och kompetensutveckling och kämpar för att alla 
vuxna kan ha möjligheter att under hela livet delta i och dra nytta av att lära. 
Lärande gynnar individer, familjer, samhällen, arbetsgivare, ekonomin och samhället som helhet. De 
som deltar i lärande är sannolikt friskare, gladare och har bättre betalt än de som inte gör det. Deras 
forskning visar att det finns många vuxna mindre benägna att delta i lärande för en rad olika skäl, och 
deras arbete tacklar ojämlikheter och ger individer från underrepresenterade grupper att ta kontroll 
över sina liv och förverkliga sin potential. 
De är en medlemsorganisation, och deras arbete är lokalt, nationellt och alleuropeiskt, för alla typer 
av lärande, inklusive läsning och räkning, digitalt, ytterligare/högre utbildning, lärlingsutbildning, 
fritid och medborgarskap. 1 av 6 brittiska vuxna kämpar med läs- och skrivsvårigheter, en av 4 med 
matematik, medan många andra kämpar med andra livskunskaper. Deras arbete syftar till att bygga 
mer integrerat stöd, bättre lokal planering, ta fram rekommendationer för deras Family Learning 
förfrågan. NIACE kommer att undersöka hur man kan göra digitalt lärande mer tillgängligt att gynna 
både individer och ekonomin, 
http://www.niace.org.uk/ 
 
Brittiska regeringen policydokument om offentlig Digital integrationsstrategi. 
2014 hade World Wide Web 25-årsdag. Webben har förändrat nästan varje aspekt av den offentliga, 
privata sektorn och arbetslivet, men ny forskning som publiceras av BBC har funnit att 21 % av 
Storbritanniens befolkning saknar grundläggande digitala färdigheter och förmågor som krävs för att 
inse fördelarna med internet. Denna digitala integrationsstrategi innehåller 10 åtgärder som inte 
bara regeringen utan också allmänheten, den privata och frivilliga sektorn kommer att vidta åtgärder 
för att minska den digitala utestängningen. 
https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-inclusion-strategy/government-
digital-inclusion-strategy 
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Färdigheter för äldre elever - Effekterna av välbefinnandet hos äldre elever  
Den walesiska regeringen prioriterar äldre elever och arbetar med 16 vuxen utbildnings 
organisationer (ACL) i Wales för att ge ett livslångt lärande för äldre elever i samhället. Detta 
partnerskap är effektiva för att stödja elever mellan 50 och 65 år gamla som inte har arbete eller är i 
grupper som inte har tillgång till lärande utanför sina samhällen. Många av dessa äldre människor har 
utvecklat sin läskunnighet, räkne färdigheter och informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
färdigheter genom samhällsinlärningsmöjligheter och det har förbättrat deras anställningsbarhet. 
 Däremot har den nuvarande betoningen på kompetens för sysselsättningen lett till luckor i 
avsättning för andra äldre elever, främst de över 65 år, som är pensionerade, och en del av dem 
befinner sig i isolerade eller utsatta situationer. Dessa äldre elever har inte tillgång till utbildning och 
kompetensutvecklingsmöjligheter som kan bidra till att deras fortsatta hälsa och välbefinnande i 
nästa fas av livet. 
 
Detta dokument ger en sammanfattning, slutsatser och rekommendationer från många källor med 
avseende på kompetens för äldre elever. 

 
http://dera.ioe.ac.uk/13723/1/Skills_for_older_learners_the_impact_of_adult_community_learning
_on_the_wellbeing_of_older_learners_-_January_2012%5B1%5D.pdf 
 
Länk – Information om vad omvänt mentorskap är 
http://chronus.com/reverse-mentoring 
 
Länk - Om Mind Tools, viktiga färdigheter för en utmärkt karriär 
Sen år 1996, har Mind Tools hjälpt mer än 25 000 000 människor varje år. Dessa personer kommer 
från många olika nivåer inom organisationer - allt från ledande befattningshavare och företagare till 
unga yrkesverksamma. 
Många globala organisationer använder också materialet för att öka produktiviteten, förbättra 
ledning och ledarskap, och stödja organisatoriska utvecklingsinitiativ. 
Du kan lära dig hundratals användbara karriär kompetenser och det är gratis på deras hemsida, och 
du kan få nya förvaltnings- och karriär tekniker varje vecka genom att prenumerera på deras 
nyhetsbrev. Detta kan hjälpa dig att göra personlig utveckling till en pågående del av ditt liv, att hålla 
dina kunskaper fräscha och up-to-date. 
https://www.mindtools.com/pages/article/reverse-mentoring.htm 
 

Sverige 
Omvänt mentorskap ger ungdomliga impulser 

Staden Skellefteå har gått igenom ett unikt projekt som vände på steken och tillät ungdomarna att bli 
mentorer för chefer inom näringsliv och offentlig sektor. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaent-mentorskap-ger-ungdomliga-impulser-
118727    (SE) 
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Mentor rollen är mer attraktiv nu. Mentorskap blir ett vanligt alternativ till ledarutveckling. Äldre 
erfarna chefer stödjer yngre mer oerfarna genom kontinuerliga samtal. Det omvända förekommer 
också, yngre som stödjer äldre, men är inte lika vanligt. 

 http://www.svd.se/mentorskap-ny-arbetsmarknad   (SE) 

 

Mentorskap är en av hörnstenarna i ledarskap och innebär lärande och utveckling för både mentorer 
och adepter. Dialog är grunden för mentorskap och dialog är en möjlighet både för sig själv och 
andra. Reflektion är vägen till ny kunskap. 

https://www.ledarna.se/globalassets/chefen-och--skrifter/chefen_mentorskap.pdf   (SE) 

 

Den yngre generationen lämnar kommunerna och pensionärer lever längre och är friskare. Betyder 
detta att den äldre generationen blir ett hinder eller en möjlighet att skapa en dynamisk utveckling i 
en kommun? 

http://www.250mojligheter.com/generationsmotet-konflikt-eller-kreativitet/ (SE) 

 

Vad är egentligen inlärning mellan generationer? 

Inlärning mellan generationer är inte något man uppnår genom tillfälliga, korta kurser. Nej, inlärning 
mellan generationer är en process som tar tid och bygger på ett långsiktigt samarbete 

http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-
generationsoverskridande-larande.html (SE)  

 

Klassmorfar minskar generationsklyftan. I Sveriges välfärdssystem är detta ganska sällsynt 
generationsmöten genom frivilligarbete. Projektet Klassmorfar är ett exempel på hur man kan 
minska åldersdiskriminering i arbetslivet. 

http://nvl.org/content/id/5421/klassmorfar-minskar-generationsklyftorna (SE)  

 

Bulgarien 
 
1. http://www.ngobg.info  
Portalen av icke-statliga organisationer i Bulgarien. Det är den främsta och mest exakta källan till 
information om bulgariska icke-statliga organisationer. Databasen med information om aktiva icke-
statliga organisationer är kärnan i portalen. 
Frivilligorganisationerna i BG är bland de mest aktiva organisationerna som levererar sociala tjänster 
för äldre människor. 
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2. http://www.sociale.bg  
Det bulgariska Nationella nätverket för att stödja pensionärer är en aktivitet av Institutet för Social 
Entrepreneurship. Nätverket skapades av leverantörer av sociala tjänster för äldre och personer med 
funktionshinder. 
 
3. http://www.new.sliven.net/sys/news/index.php?id=6314  
I Nyheterna: Sliven kommun anordnade ett möte i National Advisory Group för projektet 
"Mentorskap för vuxna." 
Projektet "Mentorskap för vuxna" har finansierats av "Leonardo da Vinci" programmet för 
Europeiska kommissionen (2007). Koordinator för projektet var kommunen Sliven med partners från 
Bulgarien, Polen, Slovenien och Storbritannien. 
 
4. http://company.jabulgaria.org/mentors/  
Junior Achievement Bulgarien, Portal för utbildningsföretag 
Ett program för frivilliga mentorer startade 2010 och syftar till att locka fler affärsutövare i 
klassrummen för att förbättra den pedagogiska processen. 
 
5. http://www.glbulgaria.bg/bg/node/4217  
Ett bibliotek i en bulgarisk by (Caracovo byn, Plovdiv region) har börjat utbilda vuxna i datorkunskap. 
 

Spanien 
  
Unga människor har inte bara mycket att lära av de äldre, men också en hel del att lära ut. 
Generationsöverskridande lärande erbjuder värdefulla möjligheter inte bara upplevelsebaserat 
lärande, men också för studenter att anta nya roller. 
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_aprendizaj
e_intergeneracional.xml.html 
 
 
Vi skapar en blogg med våra farföräldrar. Har du någonsin funderat den enorma visdom som våra 
farföräldrar har genom sin livserfarenhet? Kan ni föreställa er att engagera dem i tekniska kunskaper? 
http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergeneracional_Ed
ucacion_inclusiva.html 
 
Vi måste skapa generationsöverskridande utrymmen i skolor där generationer kan lära av andra 
http://www.salvarojeducacion.com/2013/01/abrir-nuestras-aulas-al-aprendizaje.html 
 
Studier om ett samband mellan utbildning och ålder. Implikationsteori och praktik är viktiga nycklar: 
aktivt deltagande av de äldre i inlärningsprocessen genom dialog och kommunikation, överföring av 
sin egen kunskap och erfarenhet som pedagogiskt innehåll, inlärning med andra åldersgrupper, 
personlig utveckling och socialt engagemang och pedagogiska mål, 
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84 
 
 
 
Med hjälp av teknik för att sammanföra generationer: med hänsyn till form och funktion. Inom 
generationerna ökar intresset kring möjligheterna att utvidga teknikens roll i generationsprogram. 
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Därför fokuserar denna artikel på processerna för utbildning och lärande som sker inom generations 
program med en stark teknisk komponent 
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=45&articulo=45-2015-10 
 
 
Portugal 
 
Projekt om utbildning och generationsöverskridande inlärning  
Senior School of Education ligger i Higher School of Education of Coimbras högkvarter och 
främjar en icke-formell utbildning för vuxna som är 50 år eller mer, för höga och 
lågkvalificerade personer. Det finns två typer av program: ett som utvecklats av volontärernas 
lärare med hög utbildning i en rad olika studieområden inklusive grundläggande IKT 
befogenheter och en annan med några lediga platser i den reguljära utbildningen (Bachelors, 
Masters och doktorsexamen) där vuxna delar sina livserfarenheter/livshistoria till studenter 
och ömsesidigt berikat sig. 
https://www.esec.pt/noticia.php?id=355  
 
 
Projekt om datagrunder för äldre 
E-mili @ är ett program för stadsfullmäktige i Santa Maria da Feira, som sponsras av 
avdelningen för sociala handlingsprogrammet och livskvalité, vilket effektiviserar att det finns 
gratis datorer och internet, i olika delar av länet. Programmet riktar sig till alla vuxna över 60 
års ålder som är bosatta i kommunen Santa Maria da Feira, som vill lära sig eller ta reda på 
mer om ny teknik och Internetanvändning. Dessa utbildningar är utvecklade av unga 
volontärer. 
http://emilia.cm-feira.pt/iniciativas/e-milia 
 
 

Kommunikationsplattform för seniorer och yrkesverksamma inom äldreomsorgen 
Kommunikationsplattform för seniorer och yrkesverksamma inom äldreomsorgen: studier, 
manualer, lösningar, inspiration och motivation; gemensamma intressen och erfarenheter.  
http://projectotio.net/ligue-se 
 
Seniorer ökar sina digitala kompetenser 
När den första svårigheten att använda IKT övervinns av pensionärer och ökar sina kontakter 
med familjemedlemmar och får en gemenskap främjar de deras integration i samhället med 
IKT språk och kunskaper. Video finns på Senior University of Gondomars hemsida. 
http://www.uf-gvj.pt/projetos/117/#.VkXJovmp0dV 
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Internationella länkar: 
DIGIKOMBI projektet Bibliotek - initiativ till en nationell modell för att förbättra digital 
kompetens, Norge  
Den norska regeringens Rapport No.17 (2006-2007) - Ett informationssamhälle för alla - 
ägnar särskild uppmärksamhet åt bibliotek där allmänheten kan utveckla digital kompetens. 
Enligt en undersökning som utförts av Vox, norska institutet för vuxnas lärande, mer än en 
fjärdedel av den norska befolkningen saknar kompetens att använda digital teknik. 
http://slq.nu/?article=norway-the-digikombi-project-library-initiative-for-a-national-
model-to-improve-digital-competence 
 
IKT mentorskap i Singapore. 
IKT mentorprogram startade under 2010 för att utforma och sprida effektiva IKT metoder i 
skolan. IKT mentorer har utbildats i etapper från 2010 till 2012. För närvarande har varje 
skola upp till fyra IKT mentorer vars huvudansvar är sprida god praxis inom skolan.  
 
IKT Mentor`s Companion sätter ihop användbara tips, idéer, strategier och mallar för IKT 
mentorer samt berörda personalutvecklare, lärare eller skolpersonal som är angelägna om 
att få veta mer om coaching och mentorskapsstrategier för effektiv användning av IKT. 
Companion ger också bakgrundsinformation och information om det viktigaste i mentorskap 
processer, olika lärarresurser och idéer för att stödja den professionella utvecklingen av IKT 
mentorer och deras adepter. 
https://ictlt2012-jobe.wikispaces.com/file/view/The+ICT+Mentor's+Companion.pdf 
 
Mentorskap för vuxenstuderande, en You Tube presentation 
https://www.youtube.com/watch?v=SJ0lFRwRiRs 
 
Varför du behöver "Omvänt Mentorskap" på arbetet 

http://www.nextavenue.org/why-you-need-reverse-mentor-work/ 

 

Omvänt mentorskap: Hur blir man de nya mentorerna 

https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-becoming-
the-new-mentors/ 

 

Omvänd Mentorskap: En ny värld av lärande 

http://www.discoveraxa.com/articles/reverse-mentoring-a-new-world-of-learning 
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En bok om omvänd mentorskap i olika länder 

https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring
+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&
hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-
IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=fa
lse 

S2C antar omvänt mentorskap 

http://www.africaymca.org/s2c-embraces-reverse-mentoring/ 

 

Artikel: Paras ihop med en ung Mentor 

I "Omvänt Mentorskap”, tekniskt kunniga ungdomar hjälper äldre chefer 

http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=ren
o64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB100014240527023039033045795881
22552355480.html 

 
Omvänt Mentorskap Vad det är och varför det är fördelaktigt 
Artikel i Forbes, 3 jan 2011, Lisa Quast, bidragsgivare 
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-
is-it-beneficial/  
 
Intergenerational Learning in Europe 
Policy, program och praktisk vägledning 
Slutrapport från EAGLE-Projektet (Εuropean Approaches to Inter-Generational Lifelong 
Learning) 
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf  
 
ENIL European Network for Intergenerational Learning (IGL). 
http://www.enilnet.eu/  
 
Europeiska Karta över generations lärande - EMIL. 
EMIL är ett samarbetsnätverk av medlemmar som arbetar tillsammans för att stödja 
inlärning mellan generationer i hela Europa. 
http://www.emil-network.eu   
 
 
Projekt SILVER - framgångsrik inlärning mellan generationer genom validering, utbildning och 
forskning. Optimera lärandet som en bro mellan generationerna. 
http://www.intergenerationallearning.eu/  
 
Inlärning mellan generationer och blandad inlärning (generations Lärande i blandade miljöer) 
ILBES är en ny metod som utvecklats för en utbildning där ungdomar stödjer en ökad 
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användning av informations- och kommunikationsteknik och i gengäld får ungdomar hjälp av 
en mentor i deras ansträngningar att komma in på arbetsmarknaden och möta de utmaningar 
som finns i vuxenlivet 
http://escouts2.eu/content/sobre-el-proyecto ;  http://escouts.eu/spanish/ 
 
I de deltagande länderna har partners utvecklat seminarier om hur man bygger kreativa nya 
former av digital kommunikation i samarbete med lokala organisationer, så som museer, 
skolor, institutioner med anknytning till ungdoms- och äldre organisationer. Och genom detta 
kan man förkorta generationsklyftan och den digitala klyftan 
http://issuu.com/ibk-kubia/docs/manual_mixages_web 
 
 
The Apprentice Link är ett innovativt och intelligent designprogram som hjälper seniorer. 
Frivilliga studenter hjälpa äldre människor att förbättra sina tekniska färdigheter, att lära dem 
hur man använder datorer, bärbara datorer, smartphones, surfplattor och läsplattor. Äldre 
människor i sin tur kommer att handleda studenter i livskunskap. Programmet drivs av 
Stadsbiblioteket i staden Cobourg Cobourg i Kanada. 
http://www.trendhunter.com/trends/the-learner-link 
 
 
Intergenerational lärande (ILP) även studenter med äldre elever att lära sig om olika ämnen 
såsom datorer, sociala medier och fotografier. Den fungerar som en plattform för äldre 
människor att söka livslångt lärande och bidrar till att stärka generations band. Denna C3A 
initiativ är nu tillgänglig via Fei Yue samhället 
http://www.c3a.org.sg/Aboutus_details.do?id=57 
 
 
Programmet gör det möjligt att ha generationsöverskridande lärande som ger möjligheter till 
lärande för både yngre och äldre deltagare 
http://inclusivedbq.org/intergenerational-learning-creates-an-inclusive-environment-for-all/ 
 
Eller unga vuxna när man lär sig nya koncept och idéer genom interaktion med äldre vuxna, 
är utbytet mellan generationerna lärande. Äldre vuxna (föräldrar, mor-och farföräldrar, 
lärare eller volontärer) hjälper unga vuxna när det läser en bok, skriver ett dokument. När 
unga vuxna lär äldre hur man använder en mobiltelefon, iPod eller datorprogram, är utbytet 
också inlärning mellan generationer. 
http://www.examiner.com/article/dycd-offers-workshop-on-intergenerational-learning 
 
 
Inlärning mellan generationer är den term som används för denna typ av möjlighet, när 
människor i alla åldrar lär tillsammans och av varandra. Det är en viktig del av det livslånga 
lärandet, där generationer arbetar tillsammans för att få kunskaper, värderingar och kunskap 
http://www.afs.org/blog/icl/?p=4020 
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IGESL erbjuder utbildning och stöd till ungdomar och vuxna att utveckla en rad olika 
internationella program och publicerar en facilitator handbok för att genomföra 
generationsöverskridande. 
http://igesl.elevatedpulse.com/wp-content/uploads/2012/05/Intergenerational.pdf 
 
 
En sammanfattning av analyserade generationsinlärningsmetoder i Europa och de visas 
genom korta beskrivningar av konkreta fall; 
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf 
 
Mentorskaps Färdigheter: Vad är mentorskap? 
https://www.youtube.com/watch?v=_f2JD5V2vh0 
 
Vad man inte ska göra när man är mentor. 
https://www.youtube.com/watch?v=C1j0beTn8_U 
 
Riktlinje till mentorskap för inlärning mellan generationer 
http://gemeinsam-in-europa.de/files/smile/Guideline_SMILE_final_englisch.pdf 
 
 Guide till generations praxis 
http://www.centreforip.org.uk/res/documents/page/BJFGuidetoIPV2%20%2028%20Mar%2
02011.pdf 
 
Dröm en dröm - Var en mentor 
Mentorprogram med initiativ att stödja ungdomar 
https://www.youtube.com/watch?v=24HqSC9antg 
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Mer läsning 
 
http://www.ictkeyskills.co.uk/tests.htm 
 
http://www.bbc.co.uk/keyskills/it/ 
 
http://clil-cd.ecml.at/Team/Teammember4/tabid/941/language/en-GB/Default.aspx 
 
http://www.selfdirectedlearning.com 
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