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Overordnet oppsummering 

FETI Intellectual Output 2 (IO2) a) -Utviklingen av en ny modell og struktur for akademisk og 

yrkesrettet tilbud og b) Kartleggingsverktøy som tar sikte på å danne grunnlaget for 

prosjektpartnernes arbeid med å produsere og levere modell og struktur for akademisk og 

yrkesrettet tilbud og kartleggingsverktøyet.  

Denne rapporten er utarbeidet av ENGIM Piemonte og godkjent av prosjektpartnerne etter 

drøftinger på et virtuelt møte, samt innlevering av ulike karriereverktøysmaler. Dette dokumentet er 

en oversettelse fra orginalspråket engelsk. Rapporten vil også bli oversatt til tykisk og italiensk. 

Dokumentet vil bli revidert etter behov og diskutert på hvert virtuelle transnasjonale prosjektmøte. 

FETI-prosjektet, som alle europeiske prosjekter som finner sted i denne spesielle historiske perioden, 

påvirkes av en rekke endringer, forsinkelser og justeringer på grunn av utbruddet av Covid-19. De 

kulturelle og nasjonale kontekstforskjellene økte ytterligere under pandemien. Skottland, Norge, 

Italia og Tyrkia, partnerlandene i FETI-prosjektet, har opplevd og fortsetter å oppleve nedstengninger 

og restriksjoner for å motvirke spredningen av Covid-19. Tiltak, besluttet av regjeringene i de ulike 

landene, blir iverksatt på forskjellige tidspunkt og er avhengige av situasjonen i de ulike landene, og 

dette har gjort det svært vanskelig å fullføre Intellectual Output 2 (IO2). Transnasjonale 

prosjektmøter hvor prosjektgruppen skulle utveksle ulike praksiserfaringer ble ikke avholdt, og dette 

har i stor grad påvirket utviklingen av prosjektet.   

Det endelige produktet som IO2 utgjør, kan benyttes både online og i fysiske møter med ulike 

personer. FETI-modellen er en robust modell, sammensatt av ulike verktøy som brukes av FETI-

prosjektpartnerne i sin egen kontekst. Målgruppen i dette prosjektet er ofte sårbare personer, som 

flyktninger, og derfor tror vi på at etableringen av en effektiv relasjonsmodell mer nøyaktig kan 

støtte kartlegging av brukerne, som er et grunnleggende skritt for sosialinkludering og 

arbeidsinkludering i Europa for flyktninger. 
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1. Prosjekt beskrivelse 

The European Pillar of Social Rights (EPSR) (den europeiske pilar for sosiale rettigheter) sier "Alle har 

rett til høy kvalitets og inkluderende utdanning, opplæring og livslang læring for å opprettholde og 

tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å delta fult ut i samfunnet og lykkes med å håndtere 

overganger i arbeidsmarkedet." Samtidig med denne forpliktelsen ble anbefalingen "Upskilling 

Pathways: New Opportunities for Adults" ("Veier for kompetanseheving: Nye muligheter for voksne") 

vedtatt i 2016 av Rådet for Den europeiske union (EU), noe som bekrefter at voksne elever bør få 

tilgang til et kontinuerlig, sammenhengende, omfattende initiativ som involverer interessenter som 

er ansvarlige for å gi ferdighetsvurderinger, læringstilbud og valideringsordninger. Videre forutser det 

årlige arbeidsprogrammet for 2019 implementeringen av 'Erasmus+', i tråd med ET2020, som en 

prioritet for etableringen av, og tilgang til, opplærings veier, ved å utvikle innovative tilnærminger 

som gjør det mulig for voksne å få tilgang til læringsveier som passer deres spesifikke behov. 

Til tross for dette sluttet 63 millioner Europeiske voksne utdanning eller opplæring med 

ungdomskolen som høyest oppnådd kvalifikasjon i 2016. Med blikk på disse dataene fremhever 

"European Agenda for Adult Learning" behovet for at lavt kvalifiserte voksne møter de forskjellige 

sosiale og økonomiske endringene og redusere ustabilitet ved å forbedre deres kompetanse. Videre 

viser OECD Survey of Adult Skills (OECD undersøkelse for voksnes ferdigheter) at lavt kvalifiserte 

voksne har mindre sannsynlighet for å gå til anskaffelse av en jobb eller delta i opplæring, selv om 

dette er nøkkelen til deres sosiale inkludering og samfunnsdeltakelse. Disse faktorene gjør seg særlig 

gjeldende for flyktninger og asylsøkere som kan ha svært lav utdanningserfaring og liten eller ingen 

kompetanse i språket som snakkes i landet de befinner seg i. 

Europeisk forskning på arbeidsinnvandring har vist at innvandrere så langt har vært overrepresentert 

i usikre og lavt betalte stillinger og med begrenset inntektsmobilitet. Mange kan derfor føle seg 

ekskludert fra sine nye samfunn, når behovet for inkludering i samfunnet og arbeidsplassen aldri har 

vært høyere. 

FETI-prosjektet er et initiativ som tar sikte på å tilpasse deltakernes ferdigheter til arbeidsmarkedets 

nåværende behov. Det er mange faktorer som bidrar til sosiale eksklusjon. Noen lider av mangel på 

skolegang, mens andre har lite eller ingen arbeidserfaring. Mange har dårlige språkferdigheter, og 

andre viser manglende forståelse for hvordan deres nye land fungerer både sosialt og økonomisk. 

Utfordringer, som sosial integrering, voksenopplæring og innvandring i sin helhet, er altfor store 

utfordringer for at et enkelt prosjekt kan løse alle utfordringer. Siden mange land deler de samme 

utfordringene, besluttet prosjektgruppen at en samordning av metoder i det minste kunne være et 

steg på veien for å bidra til å støtte flyktning- og migrantbefolkningen med å sikre arbeid og 

utdanning eller opplæring som fører til sysselsetting. Dette vil videre kunne komme økonomien i 

partnerlandene til gode. 
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Prosjektet sikter på å bidra til denne prosessen ved: 

- Bedre integrering for innvandrere/migranter 

- Støtte sosial inkludering 

- Forbedre kartlegging av eksisterende ferdigheter 

- Tilby karriereveiledning 

- Tilby muligheter for opplæring og vise vei 

- Øke ansettelsesevne ved å utvikle nøkkelkvalifikasjoner 

Prosjektpartnere 

- Prosjekt koordinatorer (P1)- Oslo Voksenopplæring servicesenter 

- P2- Engim Piemonte associazione, Italia 

- P3- Istanbul University, Tyrkia 

- P4- Scottish Wider access Programme West SCIO, Storbritannia 
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2. Mål for IO2(Intellectual Output 2): utvikling av en ny modell og struktur for 

akademisk og yrkesrettet tilbud, og kartleggingsverktøy 

Vi mener at den beste måten å oppnå en ny modell og struktur for akademisk og yrkesrettet tilbud 

og kartleggingstilbud på er å utvikle strategier, metoder og utdanningsmuligheter som styrker den 

enkeltes posisjon heller enn å utvikle en universell tilnærming som skal passe for alle. Hver enkelt 

person har ulike egenskaper, ferdigheter og kompetanse som kan kartlegges og videreutvikles for å 

utvikle nøkkelkvalifikasjoner. 

Vår modell vil støtte individer til å starte med utdanning eller arbeidsdeltakelse ved å sikre at 

individene kjenner sine egne ferdigheter. Vi vil sikre at hver deltaker kjenner til hvilken retning som 

best passer utfra deres behov for å få jobb eller for å komme i gang med utdanning.  

FETI-modellen ble til da vi forestilte oss ulike retninger som brukerne våre kan foreta seg, og de 

forskjellige stadiene dette innebærer. For å bedre illustrere de forskjellige trinnene prøvde vi å sette 

dem i visuell form for ikke å glemme noen trinn. For hvert trinn er det verktøy og metoder som hver 

av oss allerede bruker, og som kan være en del av modellen. Målet er å samle disse verktøyene og 

metodene som allerede er brukt og koble dem til hvert trinn, slik at vi, når vi møter målgruppen, vet 

hva som er tilgjengelig. For hvert trinn i modellen har vi et utvalg av verktøy, som vi kan velge basert 

på nasjonal kontekst, situasjon og deltakere. 

Partnerne har samlet de tilgjengelige verktøyene for målgruppen. I henhold til stadiene som er 

identifisert i modellen, kan verktøyene brukes som vist under, med hensyn til personen man møter, 

og eksempelvis den enkeltes bakgrunn. 

Denne modellen omfavner forskjellige dimensjoner: ferdighetskartlegging, karriereveiledning, 

analyse og forbedring av den sosiokulturelle arbeidsbakgrunnen, forbedring og utvikling av språklig-

kommunikative ferdigheter og veier til sosial inkludering. Ut fra vår erfaring og basert på de 

spesifikke aktivitetene som utføres, etableres kontinuerlige og gjensidige interaksjoner mellom de 

angitte dimensjonene. 

En av de store utfordringene når man arbeider med sårbare mennesker, som flyktninger, kan ofte 

være å skape tillit. Det å skape en relasjon, uavhengig av om det vil være av kort, middels eller lang 

varighet, utgjør strukturen for å håndtere målgruppen. Dette uavhengig av metode eller hjelpeform 

(karriereveiledning, jobbstøtte, innsetting i profesjonelle eller yrkesfaglige opplæringskurs, innsetting 

i utdannelse, sosial og byråkratisk hjelp osv). Uten opparbeidelse av denne tilliten, vil enhver form for 

relasjon som utvikles med mennesker som har hatt en utfordrende historie, som eksempelvis mange 

flyktninger har, bli ineffektiv. Derfor er denne modellen ment å være en brukervennlig 

relasjonsmodell for alle som møter og/eller arbeider med sårbare målgrupper. 
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2.1 Modellen forklart 

De ulike prosjektorganisasjonene har ulike mål: i Norge og Italia er hovedmålsetningen for de fleste i  

brukergruppen at de kommer i arbeid, mens i Skottland og Tyrkia er de allerede i gang med en type 

utdanning. 

 

Dette gjør at fokuset i veiledningen også vil være ulikt. Eksempelvis vil det i noen tilfeller være snakk 

om å få jobb i nær fremtid, mens i andre vil dette ta lang tid, og det kan kreve at deltakeren også har 

kontakt med andre etater.  

Egenvurdering av kompetanse kan gi grunnlaget for utvikling av CV (curriculum vitae), samtaler rundt 

ansettelses- og utdanningsintervjuer og en handlingsplan for utvikling og forbedring av ferdigheter 

og kompetanse i fremtiden. Deltakere i prosjektet har også uttalt at deres bevissthet rundt deres 

ferdigheter og kompetanse er sterkt forbedret av prosessen med diskusjoner og aktiviteter i 

prosjektperioden. 

2.1.1 Trinn 1: "Bli kjent med personen" er det første steget i å skap en relasjon mellom partene, og 

vil variere avhengig av når individet tar kontakt eller blir henvist. I noen tilfeller kan dette være veldig 

tidlig etter at personen ankommer det nye landet, mens i andre tilfeller kan dette skje senere i 

etableringsfasen.  

 

 

Relasjonsaspektet spiller en viktig rolle i møte med flyktninger. Deres erfaringer og fortid har stor 

påvirkning på deres tilnærming til nåtiden og til deres evne til å se seg selv i fremtiden. Dette, 
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kombinert med lite kunnskap om det nye ankomstlandets språk, kan gjøre veien til inkludering 

vanskelig. Nettopp av denne grunnen er første fase i vår modell essensiell. Her blir vi kjent med 

personen, og som i alle menneskelige relasjoner, har det første møte mye å si for den videre 

utviklingen av relasjonen. 

I dette steget blir den første kontakten med personen etablert; og vi forsøker å forstå årsakene til at 

personen kom til vårt land. Dette er hovedsakelig en lyttende aktivitet, hvor vi forsøker å forstå 

behovene og rekonstruere de manglende delene i "behovskjeden" som personen uttrykker (for 

eksempel kan behovet for en jobb være underordnet eller relatert til visum, språklig kompetanse, 

helsetjenester, boligproblemer osv.). 

 

I dette steget er det flere ulike verktøy som er gjort tilgjengelige fra de ulike partnerlandene som kan 

bli tatt i bruk: 

- SØT Norge (fra Oslo Voksenopplæring servicesenteret, Norge) 

- ESPor "My Box" aktivitet (fra ENGIM Piemonte Associazione, Ialia) 

- Livslinje (fra Oslo Voksenopplæring Service Senter, Norge)  

- Taking Stock Online (fra Scottish Wider Access Programme West SCIO, Storbritannia)  

__________________________________________________________________________________ 

 

2.1.2 Trinn 2: "Tette hullene og balansere kompetanse/ferdigheter"  

Når introduksjonene og forklaringene for økten er gått igjennom, kan det være at målgruppenes 

behov har kommet tydeligere frem. Hindringer som gjør at ønsker og behov ikke oppfylles kan også 

ha kommet frem. Eksempelvis kan det være de gir uttrykk for et spesifikt behov som eksempelvis en 

yrkesvei, en utdanningsvei eller en jobb, men at de mangler veiledning og at de kanskje trenger å vite 

mer om  hvilke kompetanser som trengs for arbeidsretningen de ønsker å forfølge. 

På dette stadiet vil vi foreslå at vår deltakergruppe gjennomfører en grundig analyse av alle sine 

erfaringer innen opplæring og arbeid (formell og uformell). Dette vil gi dem en bedre forståelse av 

egne egenskaper som de senere kan bruke i en CV eller når de skal søke studier. 

I dette trinnet er det flere ulike verktøy som er gjort tilgjengelige fra de ulike partnerlandene som kan 

brukes:  

- SØT (Fra Oslo Voksenopplæring servicesenter, Norge) 

- ESPoR “My Box”/"Min Boks" aktivitet (fra ENGIM Piemonte Associazione, Italia)  

- Self assessment workshop/egenvurdering workshop (fra Scottish Wider Access Programme 

West SCIO, Storbritannia) 

- Taking Stock Online/Øvelse online (fra Scottish Wider Access Programme West SCIO, 

Storbritannia) 

- Karrierekompetansemodellen (fra Oslo Voksenopplæring Service Senter, Norge) 

 

Etter dette vil vi ha en tydeligere idè om hvilke steg som kreves for å nå deres mål eller behov. Vi vil 

forsøke å avklare forventningene til personen/gruppen, og prøve å forsone deres plan med et 

mellomlangt eller langsiktig perspektiv. Vurderingen av deres kompetanse og deres ambisjoner 

fullfører profilen til vår deltaker eller gruppe. 
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__________________________________________________________________________________ 

 

På dette stadiet blir modellen delt. Hvis personen har uttrykt et ønske knyttet til jobb, vil trinn 3 i 

modellen; "Støtte til å komme inn på arbeidsmarkedet" bli brukt. Dersom personen har uttrykt et 

utdanningsbehov (for eksempel fortsette på studier, starte eller validere universitet eller skole, lære 

språket i det nye landet) vil trinn 4 i modellen: "Støtte på utdannelsesveien" bli brukt. 

 

2.1.3 Trinn 3: "Støtte til å komme inn på arbeidsmarkedet" er når deltakere oppleves å være klare 

for arbeidsmarkedet, men hvor det fortsatt er behov for støtte. I denne tredje fasen kan deltakeren 

eller gruppen få fordeler av partnernes eksisterende nettverk (som ulike interessenter, offentlige og 

private aktører) til å utforske alle jobber, akademiske - og yrkesrettede muligheter området har å by 

på. 

 

Arbeidsmarkedet er ulikt i alle EU-landene, og økonomisk situasjon, arbeidsledighet og 

arbeidsmuligheter er herunder ulikt for hver nasjonal kontekst. Av denne grunn har vi i FETI valgt å 

bruke fleksible verktøy i denne fasen. De er enkle å tilpasse, også med tanke på den økonomiske 

krisen som hele Europa gjennomgår grunnet COVID-19.  

Det ansees som viktig i denne fasen å ikke skape uoppnåelige forventninger for deltakeren eller 

gruppen og heller fokusere på konkrete mål som kan nås i landet deltakeren bor i,  og innen rimelig 

tid. Her kan fokusområder eksempelvis være å øve på jobbintervjuer, starte å arbeide med 

arbeidskvalifisering, gjennomføre en ferdighetskartlegging og -vurdering, og at deltakeren tilegner 

seg nye ferdigheter for å være mer konkurransedyktige på arbeidsmarkedet. 

Å oppnå målet om en arbeidskontrakt kan oppleves mer utfordende for flyktninger, og derfor ønsker 

modellen å støtte veien til jobb trinn for trinn med forståelige og realistiske aktiviteter, som får 

deltakerne til å forstå sine reelle muligheter og hva de eventuelt kan forbedre seg på. 

I dette trinnet er flere verktøy gjort tilgjengelig av de forskjellige partnerne som kan brukes: 

- Karrierekompetansemodellen (fra Oslo Voksenopplæring service senter, Norge) 

- My World of work/ Min arbeidsverden (Fra Skill Development Service, brukt av Scottish 

Wider Access Programme West SCIO, Storbritannia) 

- Daglige intervjuer (gjennom telefon eller ansikt-til-ansikt), identifisere jobbmuligheter, 

kontinuerlig oppdatering av CV, arbeidstrening og praksisplasser i reelle bedrifter (Fra ENGIM 

Piemonte Associazione, Italia) 

__________________________________________________________________________________ 

2.1.4 Trinn 4: "Støtte på utdannelses veien" er for personer som ønsker utdannelse (både på høyere 

og lavere nivå) 

 

Som i trinn 3, kan utdanning være til hjelp for å komme inn i arbeidsmarkedet. En av de største 

barrierene for de som flykter fra sitt eget land, men som har fullført utdannelse i hjemlandet, er å 

lære språket i ankomstlandet.  

Verktøyene som er tilgjengelige i denne fasen av modellen er også fleksible, enkle å bruke, samt 

tilpasningsdyktige til ulike nasjonale kontekster. Det realistiske målet i denne fasen er å gi mennesker 

et generelt overblikk over utdanningssystemet i ankomstlandet, gjøre innrulleringen i språkkurs 

enklere, samt i skoleklasser og i noen tilfeller også universitetsstudier. 
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Utdanningssystemene, som arbeidsmarkedet, er forskjellig for alle de fire partnerlandene i FETI-

prosjektet. Metodene for påmelding, kostnader og opplæring og utdanningsmuligheter varierer i stor 

grad. Det er av denne grunn at verktøyene som brukes i dette stadiet tar sikte på å støtte den 

pedagogiske overgangen for flyktninger med en konkret og realistisk tilnærming uten å dømme eller 

analysere forskjellene i landene.  

Til sist; behovet for en effektiv utdanning er unik for alle menneskene som ber om det, og det vil 

være avhengig av at sosialarbeidere og rådgivere tilpasser verktøyene som er gjort tilgjengelig av 

FETI-modellen på best mulig måte i forhold til referansekonteksten. 

I dette trinnet er det flere ulike verktøy som er gjort tilgjengelige av ulike partnere som kan bli tatt i 

bruk: 

- Online self assessment inventory/ Online selvevaluering (fra Istanbul University, Tyrkia) 

- Cultural intelligence inventory/kulturintelligens (fra Istanbul University, Tyrkia) 

- Competence Self-Assessment Workshop/ Kompetanse selvevaluering workshop (fra Scottish 

Wider Access Programme West SCIO, Storbritannia)  

- Recognition of prior learning/anerkjennelse av realkompetanse (fra Scottish Wider Access 

Programme West SCIO, Storbritannia) 

 

2.2 Personaene 

For å vise ulike måter å bruke modellen på, har vi laget "Personaer", fiktive karakterer som 

inneholder mange egenskaper som kan være typiske for deltakerne.  

Personaene er en måte å eksemplifisere, og tar også hensyn til at verktøyene i FETI-prosjektet er 

tilgjengelige for et bredere publikum som kanskje ikke har noen erfaringer med flyktninger eller 

migranter. Av denne grunn mener alle partnerne at det å ha noen visuelle eksempler kan være 

nyttig, spesielt i en periode hvor restriksjoner forårsaket av COVID 19 har gjort det vanskelig å 

eksemplifisere i det virkelige liv. 

 

De ulike personaene viser hvordan ulike verktøy og metoder kan bli brukt i modellen, og i ulike 

instutisjoner og kulturelle kontekster. Personaene kan også vise hvordan vi kan jobbe med 

målgruppen og hva som ansees som den beste praksisen, samt vise verktøy for ulike personer med 

ulik bakgrunn og ulike behov innenfor målgruppen. 

Personaene viser også hvordan de ulike trinnene og ulike verktøy innenfor trinnene kan brukes i FETI 

Modellen. 
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3. Metoder og verktøy 

Metodene og verktøyene som er vedlagt er en del av de samme metodene som medlemmene av 

FETI-prosjektet vanligvis bruker med sine deltakere i sine ulike nasjonale sammenhenger. 

Vi mener at de ulike metodene og verktøyene er en styrke i modellen som har blitt utarbeidet, på 

bakgrunn av at det gjør den fleksibel og tilpasningsdyktig til ulike deltakere som partnerne møter i 

deres daglige arbeid. 

 

Verktøyene utgjør en "verktøykasse", som kan benyttes i de ulike fasene i modellen og kan bli brukt 

basert på ulike faktorer som tid, bruk, implementering osv. Verktøyene er tilpasningsdyktige basert 

på ulikhetene som er fremhevet i studien om lokal kontekst som kommer frem i IO1.  

For hver metodikk og hvert verktøy som brukes, er det opprettet et spesifikt vedlegg som kan bli 

brukt av ulike organisasjoner, sosialarbeidere, rådgivere og ulike sektorer.  
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4. Konklusjon 

FETI-prosjektet og utarbeidelsen av modellen med fokus på erfaringsutveksling og delt praksis 

mellom partnerlandene, innenfor blant annet relasjonsbygging, rådgivning, ferdighetskartlegging og 

støtte til sosial- og arbeidsinkludering for denne sårbare brukergruppen, har sin styrke i akkurat 

utvekslingen av erfaringer mellom de ulike partnerlandene. 

Denne modellen sikter på å raskt vurdere deltakerens behov, ferdigheter og egenskaper uavhengig 

av deres situasjon, og fremme sosioøkonomisk utvikling og arbeidsinkludering av migranter gjennom 

etableringen av modellen som kan gi ulike muligheter for vekst og progresjon.  

Modellen kan: 

1. Bidra til sosial integrering av flyktninger gjennom kunnskaps- og bistandsaktiviteter 

2. Støtte vekst og utvikling av ferdigheter gjennom en analyse som tar sikte på å avklare 

flyktningers behov (faglig eller akademisk) 

3. Fremme sosial- og arbeidsintegrering av flyktninger, gjennom aktive søk etter yrkesrettede 

og akademiske muligheter  

Denne modellen omfavner flere dimensjoner, blant annet ferdighetskartlegging, faglig orientering, 

analyse og forbedring av den sosiokulturelle arbeidsbakgrunnen, og forbedring og utvikling av 

språklig-kommunikative ferdigheter. 

Ut fra erfaringene til FETI-partnerne og på grunnlag av de spesifikke aktivitetene som har blitt utført, 

etableres det kontinuerlige interaksjoner mellom de angitte dimensjonene. Det emosjonelle og 

relasjonelle spiller en sentral rolle i møtet med flyktninger og i utviklingen av utdannings- eller 

sysselsettingsplassering, samt sosial- og kulturell forståelse. Deres erfaring og fortid har innvirkning 

på deres tilnærming til nåtiden og deres evne til å se seg selv i fremtiden. 

På bakgrunn av dette følte vi behovet for å lage en modell som reduserer den følelsesmessige 

avstanden og øker inkluderingen av brukere uten å glemme viktigheten av ferdighestkartlegging og 

profesjonell og personlig vekst som også vil være viktig for en innbygger med fluktbakgrunn i sitt nye 

hjemland. 

4.1 Hvordan pandemien har påvirket vårt arbeid og vår fremgang i prosjektet  

Deling av erfaringer gjennom fysiske møter har desverre ikke vært mulig på grunn av 

koronaviruspandemien som har påvirket og fortsetter å påvirke hele verden. Opprettelsen og 

påfølgende eksperimentering av modellen har også blitt påvirket av dette. Forskjellene i den 

nasjonale konteksten som trekkes frem i de lokale behovstudiene til Intellectual Output 1, er blitt 

enda mer markant i løpet av prosjektperioden. Partnere har ikke kunne møte deltakerne sine fordi 

det er store restriksjoner. Restriksjonene avhenger av smittenivået i de ulike landere og har derfor 

variert. 

De fire involverte landene (Skottland, Norge, Tyrkia og Italia) har gjennomgått ulike restriksjoner og 

utfordringer da virusoppgangen varierer i hele Europa. Prosjektet ble påvirket av at vi ikke kunne 

møtes personlig gjennom det transnasjonale prosjektmøtene som var planlagt i prosjektet. Til tross 

for at det ikke var mulig å møtes fysisk, har partnerlandene fortsatt å samarbeide til det beste for 

FETI-prosjektet. Vi har fullført den første delen av prosjektet, Intellectual Output (IO1), og til tross for 

forsinkelser på grunn av Covid-19, har vi nå også fullført den andre intellectual output (IO2). Til tross 
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for flere utfordringer har vi fullført prosessen med å lage denne modellen,  som dessverre av 

grunnene beskrevet ovenfor har gjennomgått mange justeringer og forsinkelser. 

Vi håper pandemien vil avta, og at partnerne vil få til å møtes igjen for å fullføre prosjektet på best 

mulig måte.  
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5. Vedlegg 

Vedlegg I – Verktøy mal 

 

Partner: 

Navnet på verktøyet: 

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial 
arbeidere osv) 
 

 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen 
av modellen som referansepunkt) 
 

 

Hva er målet med dette 
verktøyet? Hva brukes det til? 
 

 
  

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan 
det passe for? 
 

 

Tips og anbefalinger: Hvordan 
bruke verktøyet på best mulig 
måte? 
 

 

Tips og anbefalinger: Hva man 
IKKE bør gjør når man bruker 
verktøyet 
 

 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de 
forskjellige partnerkontekstene 
(f.eks. hvis det er noen kulturelle 
forskjellsproblemer, eller hvis det 
er noen sensitive temaer ... ) 
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Vedlegg II 

Verktøykasse fra ENGIM Piemonte Associazione 
 

Partner: ENGIM 

Navnet på verktøyet: Protezione Unita a Obiettivo Integrazione (PUOI) - Protection and Integration 

Process (beskyttelse- og integreringsprosess) 

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial 
arbeidere osv) 
 

PUOI verktøyet blir brukt av sosialarbeidere, rådgivere eller 
veiledere. 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen 
av modellen som referansepunkt) 
 

Dette verktøyet er plassert i tredje fase i modellen: Støtte 
til å komme inn på arbeidsmarkedet 

Hva er målet med dette 
verktøyet? Hva brukes det til? 
 

Verktøyet gir en rekke støttetjenester for forbedring og 
utvikling av ferdigheter, for sosial inkludering knyttet til 
arbeid og medfølgende mot autonomi (jobbopplæring, 
praktikantstilling), gjennom bygging av individuelle 
handlingsplaner ( som kalles PAI). 
 
Det finnes også verktøy for orienteringsprosessen som tar 
sikte på å utforske mottakerens livserfaring i dybden og 
stimulere autonomi, samt aktivt søk etter opplæring og 
arbeidsmuligheter. Spesielt tar det sikte på å:  
- styrke individets bevissthet om egne ferdigheter; 
 - få mest mulig ut av de som kan brukes til fremtidig 
opplæring og arbeidserfaring;  
- å øke forventningene til migrasjonsprosjektet.  
 
 
I den andre fasen er det også verktøy for å søke etter 
ytterligere jobb- / opplæringsmuligheter og fremme 
mottakerens faglige profil i det lokale, regionale og 
nasjonale arbeidsmarkedet. ENGIM designer og setter i 
gang tiltak for å fremme personlig autonomi for 
identifisering av jobbmuligheter, samt støtter mottakeren i 
søket etter arbeidserfaring, gjennom:  
- å speide etter ytterligere ansettelsesmuligheter  
- definisjon og styring av typen støtte  
- samsvar med mottakerens egenskaper  
 
 
Opplærings- og støttektiviteter for aktivt jobbsøk svarer på 
målet om å støtte mottakeren i utviklingen av ferdigheter 
og evner som er nyttige for å aktivt markedsføre profilen 
sin i arbeidsverdenen og for å lettere få jobb eller praksis. 
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Aktiviteter som kan støtte deltakeren som er på jakt etter 
en jobb vil bli utført på to måter:  
- Sammen med mottakeren, gjennom verktøy knyttet til 
intervjuer, utarbeidelse av et skjema for balanse av 
ferdigheter og generelt gjennom enhver form for personlig 
assistanse som er nødvendig for å matche med de 
oppdagede eller påvisbare mulighetene;  
- På kontoret, med sikte på å finne det stedet som best 
mulig tilfredsstiller mottakerens behov og fremme 
mottakerens profiler, ferdigheter og profesjonalitet. 
 
 

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan 
det passe for? 
 

Ligner på personaene, som finnes i vedlegg VI, opprettet av 
ENGIM (migranter som ankommer Sør-Europa). 

Tips og anbefalinger: Hvordan 
bruke verktøyet på best mulig 
måte? 
 

Verktøyene som er gjort tilgjengelig av PUOI-prosjektet, 
som er et prosjekt finansiert av det italienske 
Arbeidsdepartementet, jobber for betalt praksis i 6 
måneder. Det finnes forberedelsesverktøy før eventuell 
praksis/internship: 

• orientering 

• personlige intervjuer 

• veiledning og sammenligning 

• balanse mellom språklige og faglige ferdigheter 

• bakgrunnsanalyse 
Det er ingen reelle "tips" for hvordan å bruke disse 
verktøyene, da de er helt (eller nesten) knyttet sammen av 
referanselandets økonomiske og sosiale kontekst og også 
av målene til FETI-partnerne.. 
 

Tips og anbefalinger: Hva man 
IKKE bør gjør når man bruker 
verktøyet 
 

Når du bruker verktøy knyttet til personlige intervjuer og 
bakgrunnsanalyse, er tålmodighet, empati og evnen til å 
berolige brukeren svært viktige.  
 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de 
forskjellige partnerkontekstene 
(f.eks. hvis det er noen kulturelle 
forskjellsproblemer, eller hvis det 
er noen sensitive temaer ... ) 
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PUOi- Beskrivelse 

 

Puoi jobber for å skape en sosio-yrkesmessig integrasjonsvei gjennom å følge innvandrerne mot 

autonomi (på jobbtrening, praksis eller internship). I verktøyet brukes også "Individual Action 

Plans"/individuelle handlingsplaner (som kalles PAI).  

HVEM: 

● innehavere av internasjonal og humanitær beskyttelse; 

 ● innehavere av oppholdstillatelser som tillater utførelse av arbeidsaktiviteter;  

● innehavere av oppholdstillatelsen for spesiell beskyttelse;  

● utenlandske statsborgere som kom inn i Italia som enslige mindreårige og som regelmessig fortsatt 

er bosatt i Italia 

Aktivitetene 

A1: Finn deltakerne 

A2: Bli kjent med deltakeren 

A3: Jobborientering 

A4: Veiledning knyttet til jobbmuligheter 

A5: Praksis eller internship 

 

I de to første trinnene (A1 og A2) presenteres det ikke verktøy. Her er fokuset å finne deltakere og bli 

kjent. I trinn A3 og A4 presenteres verktøy og aktiviteter som blir brukt i ENGIM Immigrantion Service 

Center på daglig basis. A5 beskriver internships eller praksis for deltakeren. 

 

A1: ENGIM har ansvar for å finne og informere mulige deltakere om grunner for å delta og metoder 

som vil bli brukt 

A2: Deltakerne signerer the Immediate Availability Job Declaration (DID): 

ENGIM følger deltakeren i DID-abonnementsprosedyren. I tillegg vil det bli gjennomført en 

innledende vurdering av hva slags behov deltakeren har uttrykt, og ulike stillinger vil bli delt med 

ham/henne i forhold til de sosioprofesjonelle egenskapene. 

A3: Jobb orientering. Konstruksjon av Individual Action Plan (PAI): 

Jobborienteringsprosessen tar sikte på å utforske flyktningenes livserfaring i dybden for å utvikle 

modenhet, proaktivitet og autonomi i det aktive søket etter opplæring og jobbmuligheter. Spesielt vil 

det kunne styrke individets selvbevissthet rundt egne ferdigheter som kan være til hjelp i fremtidig 

opplæring og arbeidserfaring. "PAI"(en individuell plan), som vil bli definert mellom ENGIM og 

deltakeren, er verktøyet som samsvarer med migrantens ferdigheter og tar sikte på å forbedre livs- 

og jobbopplevelser, gjennom en fullstendig beskrivelse av: 

- informasjon om deltaker; utdanning( dersom aktuelt); deltakerens språklige bakgrunn og 

arbeidsbakgrunn gjennom intervju; personlige og profesjonelle mål satt av deltakeren; resultater 

som forventes av deltakeren 
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A4. Veiledning for å identifisere ansettelsesmuligheter;  

Her jobbes det med å søke etter flere jobb-/opplæringsmuligheter og promotering av deltakerens 

faglige profil. ENGIM ønsker i denne fasen å fremme personlig autonomi for identifisering av 

jobbmuligheter og støtte deltakeren i utforskningsfasene av jobbmuligheter, gjennom: 

• å speide etter ytterligere ansettelsesmuligheter;  

• støtte i utforskerfasen av jobbmuligher; 

• matching av personens karakteristikker  

Opplærings- og støtteaktivitetene for jobbsøking svarer på målet om å støtte deltakerne i utviklingen 

av ferdigheter og evner som er nyttige for å aktivt fremme sin profil i arbeidsverdenen og for å 

lettere komme i jobb eller praksis. Det tas sikte på en raskere jobbinnsetting av deltakerne gjennom 

direkte kontakt med potensielle arbeidsgivere. Alle aktiviteter må rapporteres i PAI. 

 Støtteaktiviteter på jakt etter en jobb vil bli utført på to måter:  

• sammen med deltakeren, gjennom intervjutrening, balanse av ferdigheter og generelt gjennom 

enhver form for personlig assistanse som er nødvendig for å matche med de oppdagede eller 

påvisbare mulighetene;  

• på kontoret hvor veileder forsøker å fremme deltakerens profiler, ferdigheter og profesjonalitet; 

A5. Internship/praksis 
Internship/betalt praksis skal vare i 6 måneder i minimum 20 til maksimalt 30 timer per uke. I denne 

fasen må en veileder, identifisert av Internship Promoter (ENGIM), bistå deltakeren i opplæringen, og 

gi deltakeren den nødvendige hjelpen 
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My Box (min boks) 

Partner: ENGIM 

Name of the tool: My box (min boks) 

"My Box" er delt inn i 2 møter som introduserer dyptgående analyseområdene (grunnlaget for 
prosjektet ESPoR.) Vi vil her kun introdusere det første møtet og dets tre aktiviteter fordi det er de 
som samsvarer med den første kunnskapsfasen. Disse aktivitetene vil gjøre det mulig for deltakerne 
å starte en evalueringsprosess av sine ressurser. Det vil også tillate deltakerne å bedre forstå 
kursdynamikken og opprette en gruppedynamikk. Å begynne å jobbe direkte med ferdigheter og 
forventninger for fremtiden kan skape irritabilitet eller skape falske forventninger. For å forhindre at 
dette skjer, vil kurset fokusere på fortid og nåtid uten å undersøke fremtidens aspekter ytterligere. 
Aktiviteten begynner med presentasjonen av deltakeren, deres personlige og geografiske data og 
analysen av personens særegne karakteristikk i forhold til fortid og deres liv i opprinnelseslandet, 
fritid, arbeid og formelle eller uformelle studier. Til slutt slutter det i nåtiden, med fokus på 
aktiviteter, interesser, sport, sosial utvikling og om de deltar i utdanning, jobb eller opplæring. Det 
generelle målet er å kombinere fortiden med nåtiden. Fortiden og nåtiden kan noen ganger virke 
frakoblet, men faktisk er de knyttet sammen av personens ferdigheter og erfaringer, og samtidig 
kan det bidra til å styrke det sosiale samholdet i gruppen. 
 

Det viktigste verktøyet for denne aktiviteten er en pappboks som deltakerne selv kan tilpasse. Det er 
viktig at hver deltaker har en unik og gjenkjennelig pappboks med følgende egenskaper: 

– måler ca 20/30 cm per side; – Hver side av esken må være av en enkelt farge og uten 
mønstre, slik at deltakerne kan tilpasse den slik de ønsker (hvis den er farget, kan man lime på 
hvitt papir eller en nøytral farge); – må ha et lokk som også kan brukes til aktiviteten; – den kan 
allerede være satt opp (for eksempel en sko eller en pakkeboks) eller den kan bygges direkte av 
deltakerne fra en tilstrekkelig stor og tykk papp. 
 

Når det gjelder metodikken, utføres aktiviteten som en workshop, og deltakerne er direkte 
involvert i etableringen av et produkt, boksen, som er utgangspunktet for fortellingen/narrativet 
om seg selv til de andre. Det blir delt inn i to møter (fortid og nåtid), der deltakerne må fullføre hver 
side av boksen etter instruksjonene fra veilederen. 

Aktivitetene er delt på følgende måte: 

– introduksjon, der veilederen forklarer målet gjennom en kort brainstorming/idemyldring; – 
utvikling, det vil si prosessen med bygging og opprettelse for å nå målet; – dele, presentere og 
utveksle opplevelser som dukket opp blant medlemmer av gruppen; 

I tillegg kan det være nyttig at lederen er direkte involvert i aktiviteten ved å bygge sin egen boks. På 
denne måten opprettes en bedre empati med gruppen og et ekstra flerkulturelt element i gruppen 
legges til. I dette tilfellet er det bra at veilederen kan vektlegge sin egen erfaring med jobbendring og 
eventuelle flyttinger eksempelvis til en annen by. Til slutt må veilederen være forsiktig så man ikke 
behandler fremtidens tema direkte, da emnet vil være fokus for kommende aktiviteter. 
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Aktivitet 1. Hvem er jeg? 

Mål: å introdusere seg selv i gruppen, bli gjenkjennelig  

Varighet: 60 minutter; 

Materialer: boks, magasiner, lim, saks, blyanter, fargestifter, markører, klutrester og en plakat 
eller tavle; 

Den første aktiviteten er viktig for å skape gruppedynamikk, og skal gjør det mulig for deltakerne å 
bli litt mer kjent med hverandre. Selvom mange bor innenfor samme område eller deltar på de 
samme språkkursene, kommuniserer personenene ofte ikke med hverandre, og til og med 
grunnleggende informasjon om den enkelte forblir et mysterium for andre; 

De tre områdene i aktiviteten: 

– Introduksjon (20 min.): Veilederen forklarer deltakerne hvorfor de skal lage en karriereboks, 
hvordan det fungerer og varigheten av aktiviteten. Veileder ber deltakerne om å begynne å 
dekorere, tegne, skrive på toppen (eller omslaget) av esken, og begynner med en selvpresentasjon 
med navn, etternavn, dato og fødeland: et slags identitetskort som gjør at de ulike deltakerne i 
gruppen kan bli kjent med hverandre og dele informasjon. Det er viktig å fremme en rolig 
atmosfære der lytting er en grunnleggende egenskap for å skape samarbeid og deling blant 
deltakerne, som vanligvis blir nysgjerrige når de oppdager historiene til de andre og kan gripe inn 
for å dele felles aspekter av sitt tidligere liv. Selv om dette første området i verktøyet kan virke 
enkelt å håndtere, må det struktureres og utføres tilstrekkelig for å unngå at det bare blir en liste 
over geografisk og objektiv informasjon; 

– Utvikling (20 min.): Veilederen ber deltakerne om å representere seg selv på boksen, med en eller 
flere forklarende trekk ved sin egen historie og person: et slags "kjennetegn" i verden. Dette 
øyeblikket er viktig fordi deltakerne står fritt til å bestemme hva de skal fortelle, de kan velge å 
avsløre en stor del av seg selv eller bare forbli på et overflateplan, men tilstrekkelig til å skape en 
funksjonell arbeidsgruppe. Hvis deltakernes opprinnelse er den samme eller de alle tilhører det 
samme geografiske kulturelle området, kan det hende at noen særegenheter vil bli gjentatt, og at 
personene har mindre problemer med å uttrykke og fortelle om seg selv, og at dette skaper et klima 
med aktiv deling og lytting som går utover selve aktiviteten; 

– Deling (20 min.): Under selvintroduksjonen må veilederen oppmuntre til diskusjon, skape 
koblinger i forhold til deltakernes opprinnelse og hjelpe deltakerne som har utfordringer med å 
fortelle. Veilederen må følge med på dynamikk som skapes og legge til rette for en rolig dialog og 
deltakelse i hele gruppen. 

Tips: Veilederen bør delta i presentasjonsaktiviteten og bli med i diskusjonen når det oppstår 
stillhet. Sett en plakat eller en tavle på et sted som er synlig for alle, og skriv navnene på 
deltakerne på dem. 
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Aktiviteter: 2. Det var slik jeg pleide å tilbringe tiden min i ___ (opprinnelsesland eller tidligere 
opphold) 

Mål: Styrke følelsen av kulturell identitet i en ny kontekst  

Varighet: 60 minutter; 

Materialer: boks, magasiner, lim, saks, blyanter, fargestifter, markører, klutrester og en plakat 
eller tavle; 

Aktivitetens mål er å hjelpe deltakerne med å visualisere og erkjenne at hverdagen i deres 
opprinnelsesland har en verdi og er en del av deres identitet. Oppdage og dele med gruppen noen 
aspekter av livet og fritiden som hver av dem hadde i hjemlandet;  

De tre områdene i aktiviteten: 

– Introduksjon (15min.): Veilederen forklarer at den andre siden av esken skal bygges og tilpasses 
fortiden og dagliglivet i opprinnelseslandet. Her kan det fokuseres på stedene de vanligvis besøkte og 
på vanlige aktiviteteter for den enkelte: praktisere en sport, spille et instrument, besøke en by, osv. 
Det anbefales å la deltakerne snakke og notere på plakaten eller tavlen på en måte som er synlig for 
alle i rommet. Denne teknikken bidrar til å visualisere arbeidet som er gjort så langt, fokusere på det 
endelige målet og oppmuntre til alles deltakelse; 

– Utvikling (30 min.): Veilederen lar tilpasningen av esken starte. Hver deltaker velger en side og 
begynner å dekorere slik de vil, med bilder klippet ut fra magasiner, setninger, tegninger eller 
symboler. Veilederen skal alltid oppfordre deltakerne til å være kreative og engasjere seg i 
aktiviteten. Det er også viktig å huske at hver boks er personlig, da den inneholder en bestemt 
opplevelse deltakeren ønsker å dele med de andre uten ekstern evaluering; 

– Deling (15 min.): Det tredje og siste delen av økten er å dele arbeidet som er gjort. Hver deltaker 
forteller de andre hva som er på esken deres. I denne fasen skal veilederen være oppmerksom på 
ikke å tvinge fortellingen, men å veilede og oppmuntre til positive kommentarer fra gruppen.  

Tips: Sett alt materialet på et bord før deltakerne ankommer, sammen med magasiner og 
reisekataloger som inneholder stemningsfulle bilder. 

Aktiviteter: 3. Mitt fotavtrykk som arbeidstaker eller student 

Mål: identifisere arbeidserfaringer eller utdanningsergaringer i 
opprinnelseslandet; 

Varighet: 60 minutter; 

Materialer: boks, magasiner, lim, saks, blyanter, fargestifter, markører; 
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Inspirert av det som kom opp i  den forrige aktiviteten, introduserer veilederen denne aktiviteten, 
og utdyper faktorene som bestemmer identiteten og egenskapene til arbeidet eller studiene som 
deltakerne har fulgt i sine opprinnelsesland; 

De tre områdene i aktiviteten: 

– Introduksjon (15 min.): Veilederen forklarer at når siden for fritiden og aktiviteter er over (aktivitet 
nr. 2), er det på tide å undersøke og oppdage aktivitetene knyttet til arbeid og studier. Det er viktig å 
påpeke at selv aktiviteter som vanligvis er dårlig betalt eller ikke betales i det hele tatt, for eksempel 
praksisplasser eller sporadiske oppdrag, skal betraktes som arbeid fordi de kan si noe om ferdigheter. 
For eksempel dersom det er en person som har gitt en hjelpende hånd i å bygge sitt eget hjem kan 
dette være aktuelt å fortelle, spesielt hvis de tror de kan ha tilegnet seg spesifikke ferdigheter. Det er 
også veldig vanlig, spesielt for kvinner, å engasjere seg i husarbeid, sy klær eller klippe håret til sine 
naboer som også kan være eksempler på erfaringer som kan komme frem i denne aktiviteten. 

– Utvikling (30 min.): Metodikken for byggingen av denne siden av esken er lik aktivitet nr. 2. Hver 
deltaker står fritt til å tilpasse denne tredje siden av esken som de vil, uten noen begrensning i 
materialer, utenom tid 

– Deling (15 min.): Delingsøyeblikket er alltid det viktigste. Det er veldig viktig at alle deltakerne 
har mulighet til å presentere minst ett av elementene på denne siden av boksen. Veilederen kan 
velge hvordan denne delingsaktiviteten skal gjennomføres for å oppnå en effektiv diskusjon. 

Tips: Veilederen kan hjelpe deltakerne i fortellingen ved å koble forskjellige arbeids- eller 
utdanningsopplevelser sammen for å dele styrker og svakheter ved aktivitetene som utføres.  
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Trefaset modell for sentre for innvandrere (three phase immigrant service center model) 

 

Partner: ENGIM 

NAVNET PÅ VERKTØYET:  

 Three phase immigrans service center model av ENGIM (Trefaset modell for innvandrere) 

 

1. Kunnskap om brukeren / intervjuet; 

2. Balanse mellom ferdigheter og kompetanse; 

3. Analyse av muligheter og søk etter muligheter i forhold til brukerens ferdigheter 

(praksisplass, arbeid, faglige kurs, studie); 

 

Denne modellen omfavner forskjellige dimensjoner: balanse av kompetanse; karriereveiledning; 

analyse og forbedring av den sosiokulturelle arbeidsbakgrunnen; forbedring og utvikling av 

språklige kommunikative ferdigheter, veien til sosial inkludering. Fra vår erfaring og basert på 

de spesifikke aktivitetene som utføres vil gjensidige interaksjoner etableres mellom de angitte 

dimensjonene. 

 

Det emosjonelle/relasjonelle aspektet spiller en sentral rolle i møte med innvandrere. Deres 

erfaring og fortid har innvirkning i deres tilnærming til nåtiden og i deres 

evne til å se seg selv i fremtiden (eksempelvis depresjon, avsky, passivitet). Denne situasjonen 

kombinert med dårlig kunnskap i det italienske språket, 

gjøre veien til inkludering svært utfordrende. 

 

Første fase - Kunnskap om vår deltaker/gruppe. 

I denne fasen etableres en første kontakt med personen: vi prøver å forstå årsakene som førte 

vedkommende til vårt land. Dette er hovedsakelig en lytteaktivitet (på italiensk om mulig – eventuelt 

på engelsk, 

Fransk eller spansk - gjennom tolk), der vi prøver å forstå 

behovene til den enkelte og forsøker å rekonstruere de manglende leddene i "behovskjeden" (for 

eksempel, er behovet for jobb underordnet eller relatert til oppholdstillatelse, språklig kunnskap, 

helsetjenester, boligproblem osv.) 

 

I det første intervjuet er det ingen formelle verktøy. Verktøyet er selve intervjuet. På slutten av 

det første intervjuet vil informasjon knyttet til personopplysninger som eksempelvis; skole og 

jobbbakgrunn; tilbakemelding på psykofysisk tilstand; årsaker,  
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boligsituasjonen og personlig og familiesikkerhet bli 

innsamlet og lagt inn i en digital database som deles av veilederne og lederen. Etter 

første møte, deler teamet den generelle situasjonen til deltakeren for å 

lage en hypotese rundt mulige veier for sosio-yrkesmessig inkludering og nettverksstrategiene som 

skal 

aktiveres for å løse problemene. 

 

I tillegg til intervjuet er det flere verktøy/aktiviteter som kan brukes. Eksempelvis kan  

gruppeaktiviteten 

kalt "my box" som brukes i ESPoR-prosjektet være aktuelt. 

 

Andre fase - i denne andre fasen blir vår deltaker/gruppe innkalt til et nytt møte 

for en grundig analyse av alle erfaringene innen opplæring og arbeid (formelle og 

uformell). På slutten av denne fasen lager vi en CV på italiensk, vanligvis i 

Europass-format. På dette tidspunktet prøver vi å få frem arbeidsforventningene til 

deltakeren/gruppen, og prøver å tilpasse planen med et mellomlangt/langsiktig prosjektperspektiv. 

Denne informasjonen fullfører profilen på den interne databasen. 

 

Tredje fase - i denne tredje fasen blir deltakeren/gruppen en del av kretsen til 

Immigrant Services Center, som drar nytte av ENGIM-nettverket (formelle og uformelle 

interessenter, offentlige og private sosiale tjenester) for å utforske alle jobber og akademiske eller 

profesjonelle 

muligheter, som området har å tilby. 

Deltakerne er i konstant kontakt med veilederne, gjennom: 

● daglige intervjuer (via telefon eller i møter); 

● identifisering av jobbmuligheter (gjennom de store jobbsøkesidene i Italia), 

● konstant oppdatering av CVen; 

● påmelding til italienske språkkurs; 

● analyse av dokumenter (oppholdstillatelse, identitetskort, helse 

kort, skattekort, bosted, økonomisk situasjon, arbeidskontrakt, leiekontrakt, 

etc.); 
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For migrantenes sosio-yrkesmessige innsettingsaktiviteter er hovedeksemplet for oss 

praksisplasser administrert av National Agency for Active Labor Policies 

(ANPAL) gjennom PUOI-prosjektet. Diverse 

verktøy forutses i dette prosjektet, som daglig brukes av de ansatte i Innvandrererservicesenter (The 

Immigrant servicecenter). 
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Vedlegg III 

Verktøykasse fra Oslo Voksenopplæring Servicesenter 

 
 

Partner: Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo 

Navnet på verktøyet: Karrierekompetansemodellen- et hjelpeverktøy for hva man skal vektlegge 

eller inkludere i karriereveiledningsøkter 

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial 
arbeidere osv) 
 

Alle som jobber med rådgivning, undervisning eller 
opplæring kan bruke dette verktøyet, da det er en veldig 
fleksibel modell og kan justeres til nesten hvilken som helst 
kontekst. Verktøyet er utviklet som en del av Nasjonalt 
kvalitetsrammenverk for karriereveiledning. Mange 
veiledere, rådgivere og lærere har begynt å bruke dette i 
sitt arbeid med karrierelæring / karrierekompetanse 
(samtaleverktøy) 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen 
av modellen som referansepunkt) 
 

Den kan brukes i alle de fire stadiene av modellen, da det 
er et samtaleverktøy. Veilederen eller læreren kan 
konsentrere seg om de delene av modellen som virker 
mest hensiktsmessige i sin nåværende 
rådgivningssituasjon. 

Hva er målet med dette 
verktøyet? Hva brukes det til? 
 

Målet med verktøyet er å gjøre folk mer oppmerksomme 
på seg selv i forhold til konteksten som omgir dem. Derfor 
har modellen en sirkulær form. Modellen brukes som et 
samtaleverktøy.  
Fem ordpar (oksymoroner) lager fem forskjellige områder: 
Meg og kontekst 
Muligheter og begrensninger  
Valg og tilfeldighet  
Endring og stabilitet  
Tilpasning og motstand 

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan 
det passe for? 
 

Den kan brukes av alle slags personer i alle slags kulturer, 
da ordparet (oksymoronenene) er veldig universelle. Det er 
en god grunnleggende plattform for rådgivningsøkter. 

Tips og anbefalinger: Hvordan 
bruke verktøyet på best mulig 
måte? 
 

Bare velg ut de delene som er mest relevante for den 
nåværende situasjonen. Hva trenger personen å reflektere 
mer over? Innenfor hvilken del av modellen er det mest 
anspent og hvorfor? På hvilken måte er det mulig å 
håndtere denne spenningen? Hvordan balansere bedre? 

Tips og anbefalinger: Hva man 
IKKE bør gjør når man bruker 
verktøyet 
 

Veilederen bør ikke konsentrere seg om for mange 
områder samtidig. Det er viktig å unngå at personen føler 
seg overveldet, spesielt med folk i vår målgruppe. Det kan 
lett føre til tap av motivasjon. 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de 
forskjellige partnerkontekstene 
(f.eks. hvis det er noen kulturelle 

Ja, det er alltid kulturelle forskjeller. Men modellen er 
veldig enkel å bruke som en "påminnelse" om hva som kan 
være viktige områder å undersøke i samtalen. 
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Partner: Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo 

Navnet på verktøyet: Livslinje, historien om ditt liv 

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial arbeidere 
osv) 
 

Veiledere og lærere 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen av 
modellen som referansepunkt) 
 

Trinn 1 

Hva er målet med dette verktøyet? 
Hva brukes det til? 
 

Målet kan være å vurdere deltakernes utdanning- og 
yrkesbakgrunn. Et annet mål er at deltakeren, gjennom 
egne ord, kan beskrive sin livshistorie og visuelt se egen 
kronologi, mønstre osv 

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan det 
passe for? 
 

Målgruppen er flyktninger og nyinnflyttede med en 
annerledes kulturell bakgrunn. Det kan brukes både med 
personer med mange ferdigheter og mye kompetanse og 
de med færre ferdigheter og mindre kompetanse. 

Tips og anbefalinger: Hvordan bruke 
verktøyet på best mulig måte? 
 

La deltakerne gjøre denne oppgaven på en måte som føles 
naturlig for vedkommende. Ikke gi for mange instruksjoner 
når det kommer til detaljer, hvordan man skal tegne osv. 

Tips og anbefalinger: Hva man IKKE 
bør gjør når man bruker verktøyet 
 

Vær klar over at noen kanskje ikke føler seg komfortable 
med å dele sin livshistorie med de andre i gruppen. 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de forskjellige 
partnerkontekstene (f.eks. hvis det 
er noen kulturelle 
forskjellsproblemer, eller hvis det er 
noen sensitive temaer ... ) 
 

Personlige temaer skal helst unngås i grupper med både 
menn og damer. Religion bør ikke være tema. 
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Livslinje/Historien om meg selv 

 

Mål: Å bli kjent med seg selv og sin historie 

For å vite hvor man skal i fremtiden er det nyttig å vite hvor du er fra og kjenne til egen bakgrunn. I 

denne øvelsen skal deltakeren tegne sin egen livslinje slik vedkommende selv ønsker. Denne øvelsen 

kan både gjøres individuelt eller i grupper. Målet er å vurdere deltakernes utdannings- og faglige 

bakgrunn, mens personlige temaer helst ikke skal inngå. Derfor kan det være nyttig å forklare 

nøyaktig hva som tilhører den "private" og den "offentlige" sfæren. 

Individuelt brukes dette verktøyet til å bli kjent med personen du møter. Den kan brukes til å få tak i 

personens livshistorie. Personen tegner sin livslinje og veilederen bistår når det gjelder utforskning av 

historien. 

Denne visuelle prosessen fungerer langt bedre for mange i vår målgruppe (flyktninger) enn ved å kun 

bruke bare ord.  

Målet er at deltakeren kan bruke egne ord for å beskrive sin livshistorie, for å visuelt kunne se egen 

kronologi, mønstre osv. 

Det er gunstig å bruke år/datoer og skrive ned personens alder. Det kan også være nyttig å tegne 

symboler etc. underveis. Veilederen bør også spørre om deltakerens planer eller ønsker for 

fremtiden.  

Dette verktøyet bidrar til å få en mer åpen og uformell samtale. Det bidrar til å løsne opp og få en 

bedre "flyt".  

Denne øvelsen kan også brukes i mindre grupper. Det kan være ekstremt nyttig å gå gjennom 

forskjellige livslinjer sammen og diskutere dem i plenum. Det kan også være et alternativ å bruke 

RIASEC-kodene (Holland) til å organisere informasjonen fra livslinjene. 
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Partner: Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo 

Navnet på verktøyet: SØT-modellen (Et samtaleverktøy, S= Situasjonen nå, Ø= Ønsker, T=Tiltak) 

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial arbeidere 
osv) 
 

Dette verktøyet kan bli brukt av lærere, veiledere, 
sosialarbeidere eller andre profesjonelle som jobber med 
personlig karriereutvikling eller utvikling i grupper. 
Modellen kan også bli brukt til å løse konflikter og forbedre 
samarbeid. 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen av 
modellen som referansepunkt) 
 

Modellen kan bli brukt i trinn 1 og 2, men også i trinn 4. 

Hva er målet med dette verktøyet? 
Hva brukes det til? 
 

Verktøyet kan brukes til å kartlegge hvor 
hindringer/problemer oppstår hos personer i yrkes- eller 
privatlivet.  
For å avklare  
For å analysere  
Hva du har  
Det du trenger / ønsker  
Hvordan komme dit  
Og hva du skal videre 

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan det 
passe for? 
 

Dette verktøyet kan bli brukt med alle personer eller 
målgrupper. Det er enkelt å bruke, spesielt når du møter 
nye personer (trinn 1). Det er et nyttig verktøy også i 
gruppesammenheng. I trinn 4 kan veilederen eller læreren 
kanskje møte personen for første gang, og da kan 
verktøyet være svære relevant. 

Tips og anbefalinger: Hvordan bruke 
verktøyet på best mulig måte? 
 

Hvis du bruker dette verktøyet i grupper er det fornuftig å 
velge ut deltaker som har omtrent samme utdanningsnivå. 

Tips og anbefalinger: Hva man IKKE 
bør gjør når man bruker verktøyet 
 

Ingen 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de forskjellige 
partnerkontekstene (f.eks. hvis det 
er noen kulturelle 
forskjellsproblemer, eller hvis det er 
noen sensitive temaer ... ) 
 

Vær klar over at noen personer fra noen kulturer kan synes 
det er vanskelig å dele hva de oppfatter som privat 
informasjon i grupper. 
Vær også klar over kjønnsaspektet når man jobber i 
grupper; noen kan synes det er utfordrende å være i 
grupper hvor begge kjønn er representert. 
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SØT verktøyet (GAP analyse) 

 

Dette verktøyet er utviklet av Kjartan Skogly Kversøy og Marit Hartviksen.  

Verktøyet kan se ut som en versjon av "GAP analyseverktøy" ved første øyekast. Det er imidlertid 

mer komplekst og kan utvides i mange forskjellige retninger avhengig av behovene. Verktøyet kan 

brukes i karriereveiledning, det kan brukes til å kommunisere og samarbeide bedre, og det kan 

brukes til å håndtere konflikter og vanskelige situasjoner. Kjernen i verktøyet er endring.  

Denne øvelsen med SØT krever at deltakerne kan skrive. Det kan gjøres individuelt eller i grupper. 

Mål: Vurdering av kompetanse og manglende kompetanse for ønsket profesjon/utdanning. Bidra til 

refleksjon rundt kompetanse, ferdigheter og jobbkrav. 

 

Forklar hva kompetanse er og snakk om de ulike kvalifikasjonene og hva kravene er for ulike jobber. 

Det er viktig å vektlegge ulikhetene mellom land. 

 

• Kunnskap 

• Ferdigheter  

• Karakteristikker 

• Holdning 

Finn ulike jobbannonseeksempler (fra eksempelvis på internett), og snakk om de ulike 

kvalifikasjonene. Det kan være hensiktsmessig å vise dette på storskjerm dersom du jobber med en 

stor gruppe. 

 

Gi ut skjemaet (eksempel finnes nedenfor).  Du kan selvfølgelig lage din egen versjon av dette 

skjemaet for å få det akkurat slik du ønsker det.  

I grupper: Det er mulig å bruke både bilder, tegninger og tekst. På høyre side (Ø = ønsket situasjon) 

skal deltakerne beskrive hvilken jobb de ønsker. Hvis de ønsker mer enn én jobb, bør de fylle ut ett 

skjema for hver jobb. Ved siden av dette bør de skrive ned hvilke kvalifikasjoner de har fra før i 

forhold til den valgte jobben (kunnskap, ferdigheter, egenskaper og holdning). De bør også skrive ned 

hvilke kvalifikasjoner de mangler. Denne delen av øvelsen bør gjøres individuelt, men veiledern eller 

læreren bør kunne gå rundt for å hjelpe. 

Nederst til venstre (S = Situasjonen nå) bør deltakerne beskrive sin nåværende situasjon. Dette kan 

være mer eller mindre personlig, avhengig av gruppen. Vær imidlertid oppmerksom på at noen 

mennesker ikke liker å snakke om seg selv i grupper. Derfor bør fokuset i hovedsak være på 

utdanning/jobb. 

T beskriver tiltakene, hva du må gjøre, trinnene og i hvilken rekkefølge du skal gjøre det- for å nå 

ønsket situasjon (S). Det er veldig viktig at personen forplikter seg til en plan. Hva er du villig til å 

forplikte deg til? Når er du villig til å gjøre det? Kan du gi meg noen tilbakemeldinger når du har gjort 

det? Det er viktig å bli enige om noen kortsiktige mål som ikke er for vanskelige å gjennomføre. 

Tiltakene skal være konkrete, gjennomførbare og tidsinnlagte. Vær oppmerksom på at for mange (og 

umulige) langsiktige mål lett kan føre til tap av motivasjon.  
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En annen variant: Deltakerne kan sitte sammen parvis og intervjue hverandre. Veilederen kan dele ut 

noen spørsmål om nødvendig. 

• Hva er oppgavene i denne jobben? 

• Hvilken av oppgavene har du erfaring med tidligere? 

• Hva er du god til? 

• Hva er spennende? 

• Hva slags utdannelse trenger du for å få en liknende jobb? 

 

Illustrasjon fra boken "samarbeid og konflikt- to sider av samme sak" av Kversøy/Hartviksen 
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Partner: Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo 

Navnet på verktøyet: Vip24 

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial arbeidere 
osv) 
 

Karriereveiledere, veiledere på NAV, psykologer, 
rekrutterer 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen av 
modellen som referansepunkt) 
 

Dette verktøyet kan brukes i trinn 2 og 3 

Hva er målet med dette verktøyet? 
Hva brukes det til? 
 

Målet er å oppdage hvilke interesser, preferanser, verdier 
og personlighetstrekk folk har. For å få folk til å kjenne seg 
selv bedre og finne ut hvor de har en "lekkasje" i 
energibalansen. Den kan også brukes i 
rekrutteringsprosesser. Vip24 viser en helhetlig tilnærming 
til folks liv og deres utfordringer. Verktøyet består av 
forskjellige verktøy i ett verktøy (7 forskjellige profiler). 
Verktøyet fokuserer blant annet på mulige områder for 
endring. 

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan det 
passe for? 
 

Den kan brukes med en hvilken som helst målgruppe. Den 
digitale versjonen krever grunnleggende digitale 
ferdigheter og grunnleggende språkkunnskaper (minst B1-
B2 på lokalt språk eller engelsk) For de som ikke er i stand 
til å lese / skrive, eller de som ikke snakker det lokale 
språket / engelsk, er det bedre å bruke BIIP-versjonen av 
verktøyet (bildekort). Den kan brukes av de som trenger å 
reflektere mer over hvem de er, hvilke interesser, verdier 
og preferanser de har osv. Kortene er svært allsidige og 
kan brukes på mange forskjellige måter og i kombinasjon 
med andre verktøy. 

Tips og anbefalinger: Hvordan bruke 
verktøyet på best mulig måte? 
 

Hvis du velger å bruke BIIP versjonen (bildekort) i grupper 
er det ikke anbefalt å ha mer enn 6 deltakere i en gruppe. 
Dersom det er behov anbefales det å alltid bruke tolk i 
veiledningsøkten 

Tips og anbefalinger: Hva man IKKE 
bør gjør når man bruker verktøyet 
 

Det er viktig å ikke lese av resultatene for bokstavelig, da 
dette kan lede deltagerne i feil retning. Resultatene skal 
bare (alltid) bli brukt som en plattform for diskusjon og 
refleksjon. Ikke bruk den digitale versjonen med de som 
ikke har et nivå av utdannelse (minimum grunnskole) 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de forskjellige 
partnerkontekstene (f.eks. hvis det 
er noen kulturelle 
forskjellsproblemer, eller hvis det er 
noen sensitive temaer ... ) 
 

Helseutfordringer kan være et sensitivt tema for noen, og 
dette kan det være fornuftig å tenke igjennom før man 
bruker Livsstilhjulet i verktøyet. Her kan alkoholproblemer, 
rusavhengighet og psykiske utfordringer komme opp i 
samtalen 
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VIP 24 

                                          

 

Vip24 er et lisensiert verktøy som er utviklet av det norske selskapet Conexus. Verktøyet består av 
forskjellige elementer / profiler som også er tilgjengelige (delvis) fra andre gratis kilder på internett. 
Så dette verktøyet kan hovedsakelig brukes som inspirasjon. 

De i vår målgruppe som har tilstrekkelige digitale ferdigheter og språkkunnskaper på enten norsk 
eller engelsk, kan bruke Vip24 som et digitalt selvvurderingsverktøy. Dette digitale verktøyet er veldig 
komplekst, og det består av syv forskjellige profileringsverktøy. Målet er å se personen i et 24-timers 
perspektiv (helhetlig tilnærming). 

For de som ikke har tilstrekkelige digitale / språklige ferdigheter, er den bildebaserte versjonen av 

verktøyet (Vip24 BIIP) et effektivt verktøy å bruke, både i individuelle økter og i gruppeøkter. 

 

BIIP-verktøyet er basert på John Holland RIASEC-systemet (heksagon). RIASEC-kodene refererer til 

hans teori om karrierer og yrkesvalg (basert på personlighetstyper.).  

Det finnes seks forskjellige RIASEC-typer: 

• The Realistic/practical type, Praktisk type (Gul) 

• The Investigative, academic type, Utforskende type (oransje)  

• The Artistic, creative type, Kunstnerisk type (lys blå) 

• The Social, helping type, Sosial type (lilla)  

• The Enterprising, persuasive type, Foretaksom type (mørk blå)  

• The conventional, organizer type, Ordenstype(Grønn).  

 

Under kan du se noen bilder av verktøyet og hvordan det kan bli brukt: 
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RIASEC modellen og trinnene (indikerer om du lever et balansert liv) 
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Det er mange forskjellige bildekort i hver RIASEC kategori. Noen bilder er av arbeidsplasser, noen er 

av sosiale situasjoner, noen viser grupper som er sammen, noen viser følelser, noen viser mennesker 

som jobber alene osv. Derfor er kortene veldig allsidige, og det er mulig å bruke de i forskjellige 

situasjoner. Det finnes også tekstkort hvor det står "Nei" (grønn), "Ja" (rød) og "ikke sikker" (gul). 
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Vedlegg IV 

Verktøykasse fra Scottish Wider Access Programme West (SWAPWest) SCIO 

 

Partner: SWAPWest 

Navnet på verktøyet: SWAPWest Preparation for Higher Education: Taking stock 1 (Forberedelse for 

høyere utdannelse) 

 

Finnes på internett gjennom denne lenken: https://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-

students-september  

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial 
arbeidere osv) 
 

Veiledere og enkeltpersoner 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen 
av modellen som referansepunkt) 
 

Trinn 4 

Hva er målet med dette 
verktøyet? Hva brukes det til? 
 

Arbeidsboken "Taking Stock 1" er en del av SWAPWests 
modul; Forberedelse til høyere utdanning (Preparation for 
higher education module). Taking Stock oppfordrer 
studentene til å gjenkjenne personlige ferdigheter og 
kompetanse, og å identifisere forbedringsområder. 
Arbeidsboken stiller en rekke spørsmål som tar sikte på å: 
identifisere nylige suksesser; relatere disse suksessene til 
personlig og sosial kompetanse; å identifisere 
nøkkelferdigheter; relatere disse ferdighetene til de som 
kreves for læring; identifisere forbedringsområder og sette 
mål for å forbedre eller fjerne mangler. Dette verktøyet er 
tilgjengelig som et Worddokument (som kan lastes ned fra 
SWAPWest sin nettside), eller som et elektronisk skjema. 
Kjerneferdigheter inkluderer:  
• Kommunikasjon  
• Arbeid med andre  
• Regneferdigheter  
• Informasjonsteknologi  
• Problemløsning  
• Refleksjon 

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan 
det passe for? 
 

Personer som ønsker å starte på utdanning og ønsker å 
vite nivået på deres kjernekompetansen. Deltakerne 
fullfører verktøyet online og diskuterer deretter funnene 
med en veileder blant annet med fokus på 
forbedringsområdene. 

Tips og anbefalinger: Hvordan 
bruke verktøyet på best mulig 
måte? 
 

Verktøyet er mest nyttig med de som har en ide om hva de 
ønsker å studere og hvilket yrke de ønsker å jobbe 
innenfor 

https://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-students-september
https://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-students-september
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Tips og anbefalinger: Hva man 
IKKE bør gjør når man bruker 
verktøyet 
 

Ikke bruk med nyankomne flyktninger 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de 
forskjellige partnerkontekstene 
(f.eks. hvis det er noen kulturelle 
forskjellsproblemer, eller hvis det 
er noen sensitive temaer ... ) 
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Form_A1 – Verktøy for selvevaluering (“Self-assessment tools detection”) 

Del 1: Verktøy 

Verktøy kode  P301 

Identifisere informasjon 

Navnet på verktøyet på 
orginalspråket, Engelsk 

SWAPWest Preparation for Higher Education: Taking Stock 1 

Navn på verktøyet, norsk SWAPWest Forberedelse for høyere utdanning (Taking Stock 1) 

Forfatter(e) SWAPWest  

Publiseringsår 2019 

Link til nettside med 
verktøyet 

http://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-
students-september  

Konteksten verktøyet var 
designet for 

Videre utdanning (høyskole) 

Beskrivelse av verktøyet 

Kort beskrivelse (maks. 1 
000 tegn) 

Arbeidsboken Taking Stock 1 er en del av SWAPWests modul; 
Forberedelse for høyere utdanning. Taking Stock oppfordrer 
studentene til å gjenkjenne personlige ferdigheter og 
kompetanse, og å identifisere forbedringsområder. 
Arbeidsboken stiller en rekke spørsmål som tar sikte på å: 
identifisere nylige suksesser; relatere disse suksessene til 
personlig og sosial kompetanse; å identifisere 
kjerneferdigheter; relatere disse ferdighetene til de som kreves 
for læring; identifisere forbedringsområder og sette mål for å 
forbedre områder hvor det er mangler. Dette verktøyet er 
tilgjengelig som et Worddokument (som kan lastes ned fra 
SWAPWest sitt nettsted), eller som et elektronisk skjema. 

Type verktøy □ spørreskjema 

□ test 
1. Kortspill 
2. Programvare 

X Annet: Arbeidsbok 

Formålet med verktøyet X Skole/ opplæringsveiledning 
1. Jobbveiledning 

X Personlig empowerment 
• Annet _______________________ 

http://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-students-september
http://www.scottishwideraccess.org/west-for-current-students-september
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Hvordan administrere 
verktøyet 

X online (digitalt) 

X offline (fysisk) 

Type tilbakemelding X Ingen tilbakemelding 

□ Automatisk standardisert tilbakemelding 

□ personlig tilbakemelding fra en konsulent 
• Annet _______________________ 

Tilgjengelighet X Verktøy tilgjengelig online og kan fritt brukes selvstendig 

□ verktøy tilgjengelig online og brukbart etter registrering 

□ Verktøy tilgjengelig på et senter / kontor og kan brukes selvstendig 

□ Verktøy tilgjengelig på et senter/kontor og kan brukes som en del 
av en rådgivningstjeneste 

Lisens X Gratis verktøy for alle 

□ gratis verktøy for enkelte typer enheter (angi: _____________ 

□ betalt verktøy for alle 

Faktorer/kompetanse vurdert gjennom verktøy 

no. Navn på 
faktor/kompetanse 

Beskrivelse 

1 Mellommenneskelige 
ferdigheter 

- Kommunikasjon 
- Arbeide med andre 

2 Akademisk - Tallforståelse 
- Informasjonsteknologi 

3 Kognitiv - Problemløsning 
- Refleksjon 

Målgruppe 

Alder □ Tenåringer  □  Unge mennesker  X  Voksne  □  Ikke spesifisert 

Betingelse □ NEET  X-studenter  □  arbeidstakere  □  arbeidsledige   

□  pensjonister  □  annen  □  Ikke spesifisert  

Kjønn □ Kvinner  □  Menn  X Ikke spesifisert 

Status for sosial marginalitet X Mennesker med lav utdanning 

□ personer med funksjonshemninger 

□ narkomane eller alkoholikere 

□ Personer som er i fengsel 
1. Innvandrere eller asylsøkere eller flyktninger 
2. Langtidsledige 

□ Ofre for menneskehandel 
□ Hjemløse 

□ Other______________ 

□ Ikke angitt 
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Validering av verktøyet: Dokumenter som viser verktøyets gyldighet 

n. type Referanser 

1 O https://www.planitplus.net/Institutions/ViewCourse/9848  

2 O Stephen O’Brien and Mairtin O Fathaigh, Learning 
Partnerships for Social Inclusion: Exploring Lifelong Learning 
Contexts, Issues & Approaches (Glasgow: Oak Tree eWare, 
2007)  

3 O Paul Bridges and Mark Flin (eds.), Making Sense of Credit and 
Qualification Frameworks in the UK/Europe (Derby: University 
of Derby), p. 112  

4 P Helen Cormack, Widening Access Indicators for Guidance of 
Students: Final Report (Glasgow: SWAPWest, 2016) 

 

DEL 2- Øvelse 

Øvelse n. P301 Tittel: Forberedelse for høyere utdanning (Preparation 
for Higher Education) 

Plassering (delstat, område, spesifikt 
distrikt ...) 

Scotland, Paisley 

Implementerende enhet (navn) West College Scotland 

Implementere enhet (type) Høyskole 

Formål/mål for øvelsen Identifisere og utvikle kjerneferdigheter for læring 

Beskrivelse av øvelsen (aktiviteter, 
faser ...) 

Grupper/uavhengig utfylling av regneark 

Uavhengig refleksjon 

Gruppearbeid for å identifisere kjerneferdigheter 
Selvstendig utvikling av læringskompetanse 

Målgruppe(r) Lavt kvalifiserte voksne 

Resultater av prosjektet/erfaringen Fullføring av aktivitet validert på SWAPWest slutten 
av året *profil 
 

*tilsvarende studentrapportkort 

Referanselitteratur / bibliografiske indikasjoner 

n. type Referanser 

 

 

 

https://www.planitplus.net/Institutions/ViewCourse/9848


 

 Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU -kommisjonen (Erasmus+ -programmet - KA2 

Strategic Partnership for adult education). EU -kommisjonens støtte til produksjon av denne 

publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet som bare gjenspeiler forfatternes 

synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for 

 

 

Partner: SWAPWest 

Navnet på verktøyet: selvevalueringsverktøy (Self-assessment tools detection) 

Tilgjengelig på internett: https://www.myworldofwork.co.uk/tools/about-me/start 

 

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial 
arbeidere osv) 
 

Karriereveiledere og jobbveiledere 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen 
av modellen som referansepunkt) 
 

Trinn 3 

Hva er målet med dette 
verktøyet? Hva brukes det til? 
 

Selvevaluerinsverktøyet (My World of Work 'Skills Explorer 
Tool') hjelper deltakerne med å identifisere personlige-, 
sosiale- og læringskompetanser, og foreslår egnede former 
for ansettelse. Deltakeren velger mellom en rekke 
kompetanser som de allerede har i dag. Verktøyet vil så 
foreslår jobber som matcher denne kompetansen. Dette 
verktøyet er tilgjengelig som et online spørreskjema 
(tilgjengelig fra Skills Development Scotland sin nettside). 
Den vurderer også viktige ferdigheter, inkludert: 

• Etikk 

• Pålitelighet 

• Selvbevissthet 

• Analyse 

• Forståelse 

• Lytting 

• Lesing 

• Arbeide med teknologi 

• Skriftlig kommunikasjon 

• Utvikle en plan 

• Implementere ideer 

• Behandle ressurser 

• Risikotaking 

• Selvtillit 

• Ta initiativ 

• Tidsstyring 

• Empati 

• Respektere 

• Sosial bevissthet 

• Skape  

https://www.myworldofwork.co.uk/tools/about-me/start
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• Utforme 

• Innovativ 

• Oppfinnsom 

• Evaluere 

• Problemløsning 

• Arbeide med tall 

• Bygge relasjoner 

• Kompromitterende 

• Samarbeide 

• Mekle 

• Jobbe med nettverk 

• Støtte 

• Detaljfokus 

• Konsentrasjon 

• Filtrering 

• Sortering 

• Veiledning 

• Delegering 

• Ta avgjørelser 

• Mentor 

• Motivere andre 

• Forhandle 

• Ta ansvar 

• Observere 

• Undersøke  

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan 
det passe for? 
 

Arbeidsledige og jobbklare 

Tips og anbefalinger: Hvordan 
bruke verktøyet på best mulig 
måte? 
 

Brukes med de som har IT-ferdigheter og god språkevne. 
Deltakeren fullfører aktivitetene og svarene deres vurderes 
av en algoritme som forteller dem hvilke nivå de er på og 
foreslår hvilke typer arbeid som vil være spesielt egnet. 

Tips og anbefalinger: Hva man 
IKKE bør gjør når man bruker 
verktøyet 
 

Ikke bruk med nyinnflyttede innvandrere med mindre de 
har gode språkferdigheter og er arbeidsklare 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de 
forskjellige partnerkontekstene 
(f.eks. hvis det er noen kulturelle 
forskjellsproblemer, eller hvis det 
er noen sensitive temaer ... ) 
 

Dette vil kunne fungere godt med personer som er ganske 
gode i engelsk 
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Form_A1 – Selevaluering (“Self-assessment tools detection”) 
 

Part 1 - Verktøy 

Verktøykode  P303 

Identifiserende informasjon 

Navn på verktøyet på 
orginalspråket (på 
engelsk) 

Skills Development Scotland: My World of Work – Skills Explorer 
Tool 

Navn på verktøyet på 
norsk 

Ferdighetsutvikling: Ferdighetsutforskningsverktøy 

Forfatter(e) Skills Development Scotland  

Publikasjonsår 
 

Link til nettside med 
verktøyet 

https://www.myworldofwork.co.uk/tools/about-me/start 
 

  

Konteksten verktøyet er 
designet for 

Online (digitalt på internett) 

Beskrivelse av verktøyet  

Kort beskrivelse (maks. 
1 000 tegn) 

Selvevaluerinsverktøyet (My World of Work 'Skills Explorer Tool') 
hjelper deltakerne med å identifisere personlige-, sosiale- og 
læringskompetanser, og foreslår egnede former for ansettelse. 
Deltakeren velger mellom en rekke kompetanser som de 
allerede har i dag. Verktøyet vil så foreslår jobber som matcher 
denne kompetansen. Dette verktøyet er tilgjengelig som et 
online spørreskjema (tilgjengelig fra Skills Development Scotland 
sin nettside). 

Type verktøy ☐spørreskjema 

1. test 
2. Kort 

X-programvare 

• Annet _______________________ 

Formålet med verktøyet • Veiledning for skole/opplæring 
X Jobbveiledning 

• Programvare 
X Personlig empowerment 

https://www.myworldofwork.co.uk/tools/about-me/start
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• Annet _______________________ 

Hvordan administrere 
verktøyet 

X online (digitalt, på internett) 
□ offline 

Type tilbakemelding □ Ingen tilbakemelding 

X Automatisk standardisert tilbakemelding 

☐ personlig tilbakemelding fra en konsulent 
• Annet _______________________ 

Tilgjengelighet ☐verktøy tilgjengelig online og kan fritt brukes selvstendig 

X Verktøyet er tilgjengelig online og kan brukes etter registrering 

□ Verktøy tilgjengelig på et senter / kontor og kan brukes 
selvstendig 

□ Verktøy tilgjengelig på et senter/kontor og kan brukes som en 
del av en rådgivningstjeneste 

Lisens X Gratis verktøy for alle 

□ gratis verktøy for enkelte typer enheter (angi: ___________ 

□ betalt verktøy for alle 

Faktorer/kompetanse vurdert gjennom verktøy 

no. Navn på 
faktor/kompetan

se 

Beskrivelse 

1 Integritet • Etikk 

• Pålitelighet 

• Selvbevissthet 

2 Å gi mening  • Analyse 

• Forståelse 

3 Kommunisere • Lytting 

• Lesing 

• Arbeide med teknologi 

• Skriftlig kommunikasjon  

4 Initiativ • Utvikle en plan 
• Implementere ideer 
• Behandle ressurser 
• Risikotaking 
• Selvtillit 
• Ta initiativ 
• Tidsstyring 

5 Følelse • Empati 
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• Respektere 

• Sosial bevissthet 

6 Kreativitet • Skapende 

• Utforme 

• Innovativ 

• Oppfinnsom 

7 Kritisk tenkning • Evaluere 

• Problemløsning 

• Arbeide med tall 

8 Samarbeid  • Bygge relasjoner 

• Samarbeid 

• Mekle 

• Nettverk 

• Støtte 

9 Fokus • Oppmerksomhet på detaljer 

• Konsentrere seg 

• Filtrering 

• Sortering 

10 Lede • Coaching 

• Delegere 

• Ta beslutninger 

• Veiledning 

• Motivere andre 

• Forhandle 

• Tar ansvar 

11 Nysgjerrighet  • Observasjon 

• Stille spørsmål 

• Utforske  

Målgruppe 

Alder □ Tenåringer □ Unge mennesker  ☐ Voksne X Ikke spesifisert 

Betingelse ☐NEET □ studenter □ arbeidstakere  ☐  arbeidsledige  
□ pensjonister □ annen X ikke spesifisert 

Kjønn □ kvinner □ menn XNot spesifisert  
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Status for sosial 
marginalitet 

☐ personer med lav utdanning 

□ personer med funksjonshemninger 
□ narkomane eller alkoholikere 

□ Personer som er i fengsel 
1. Innvandrere eller asylsøkere eller flyktninger 

☐ Langtidsledige 

□ ofre for menneskehandel 
□ Hjemløse 

□ Other______________ 

X Ikke angitt 

Validering av verktøyet: Dokumenter som viser verktøyets gyldighet 

n. type Referanser 

1 R Education Scotland, ‘Annual Report to SCF [Scottish Funding 
Council] on the findings of Education Scotland evaluative activity 
in Scotland’s colleges during the period 1 August 2014 – 31 July 
2015,’ accessed on 28/05/2020 at 
https://education.gov.scot/Documents/AnnualReporttoSFC1812
15.pdf  

2 
 

  

3 
 

  
4 

  

 

Del 2 - Gjennomføring 

Øvelse n. P302 Tittel: Skills Development Scotland: My World of Work – 
Skills Explorer Tool 

Plassering (delstat, område, 
spesifikt distrikt ...) 

Scotland  

Implementerende enhet 
(navn) 

Skills Development Scotland  

Implementerende enhet 
(type) 

Karrieretjeneste  

Formål/mål for praksisen Å identifisere mulige yrker og muligheter som samsvarer 

med deltakerens ferdigheter 

Beskrivelse av praksisen 
(aktiviteter, faser ...) 

Det elektroniske spørreskjemaet ber deltakerne velge opptil 
ti kompetanser fra en liste over ferdigheter som er delt inn i 
kategorier. Verktøyet gir deretter muligheter for ansettelse. 

https://education.gov.scot/Documents/AnnualReporttoSFC181215.pdf
https://education.gov.scot/Documents/AnnualReporttoSFC181215.pdf
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Målgruppe(r) Arbeidsledige  

Resultater av 
prosjektet/erfaringen 

Deltakerne får forslag på yrkesmuligheter knyttet til sine 
ferdigheter.  

Referanselitteratur / bibliografiske indikasjoner 

n. type Referanser 
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Partner: SWAPWest Skottland 

Navnet på verktøyet: Realkompetanse læringsverktøy (Regognition of Prior Learning Toolkit) 

Tilgjengelig fra denne nettsiden: https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-

for-learners/  

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial 
arbeidere osv) 
 

Utdanningsveiledere og personale som jobber med opptak 
ved utdanningsinstitusjoner 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen 
av modellen som referansepunkt) 
 

Trinn 4 

Hva er målet med dette 
verktøyet? Hva brukes det til? 
 

Realkompetansevurdring (Recognition of prior learning 
(RPL)) betyr at enkeltpersoner kan få anerkjennelse for 
læring oppnådd i et arbeidsbasert miljø og fra livserfaring, 
for å støtte personlig utvikling og karriereutvikling. 

 
RPL-verktøysettet lar brukerne reflektere over og 
konsolidere tidligere erfaringer, identifisere hvilke 
overførbare ferdigheter og læring som er oppnådd, og 
hvordan disse prestasjonene deretter kan brukes til å 
oppnå mål og ambisjoner. 
 
RPL-verktøysettet er et veiledningsverktøy som vil foreslå 
scenarier og resultater for å hjelpe brukerne med å forstå 
hvor læring har funnet sted og hvordan de kan 
demonstrere dette for å oppnå personlige, karriere- eller 
utdanningsmål i et dynamisk økonomisk miljø. 

 
Det inkluderer også kjerneferdigheter: 

• Refleksjon 

• Selvtillit 

• Beslutningsprosesser 

• Problemløsning 

• Refleksjon 

• Håndtere endring 

• Gå gjennom suksess 

• Oppnå mål 

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan 
det passe for? 
 

De personene som mangler dokumentasjon på sine 
kvalifikasjoner eller erfaring 

Tips og anbefalinger: Hvordan 
bruke verktøyet på best mulig 
måte? 

Brukes med de som eksempelvis trenger papirer for 
praksis, arbeid eller for å komme inn på akademiske kurs. 
Personene må også ha IT kunnskaper, og ha noe 
språkferdigheter 

https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/
https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/
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Tips og anbefalinger: Hva man 
IKKE bør gjør når man bruker 
verktøyet 
 

Bør ikke brukes sammen med nyankommede flyktninger, 
med mindre de hevder å ha erfaring eller kvalifikasjoner fra 
sine hjemland. 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de 
forskjellige partnerkontekstene 
(f.eks. hvis det er noen kulturelle 
forskjellsproblemer, eller hvis det 
er noen sensitive temaer ... ) 
 

 

Available on line: https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/ 

 

https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/
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Form_A1 – Selvevalueringsverktøy (“Self-assessment tools detection”) 
 

Part 1 - Verktøy 

Verktøy kode P304 

Identifiserende informasjon 

Navn på verktøyet på 
orginalspråket (på 
engelsk) 

Recognition of Prior Learning Toolkit 

Name of the tool oversatt 
til norsk 

Realkompetansevurdering verktøykasse 

Forfattere(e) Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)  

Publiseringsår ??? 

Link til nettsted hvor man 
kan finne verktøyet 

 https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-
for-learners/  

Kontekst verktøyet var 

designet for 
Online (digitalt, på internett) 

Beskrivelse av verktøyet 

Kort beskrivelse (maks. 1 
000 tegn) 

Realkompetansevurdring (Recognition of prior learning (RPL)) 
betyr at enkeltpersoner kan få anerkjennelse for læring 
oppnådd i et arbeidsbasert miljø og fra livserfaring, for å støtte 
personlig utvikling og karriereutvikling. 
 

RPL-verktøysettet lar brukerne reflektere over og konsolidere 
tidligere erfaringer, identifisere hvilke overførbare ferdigheter 
og læring som er oppnådd, og hvordan disse prestasjonene 
deretter kan brukes til å oppnå mål og ambisjoner. 
 
RPL-verktøysettet er et veiledningsverktøy som vil foreslå 
scenarier og resultater for å hjelpe brukerne med å forstå hvor 
læring har funnet sted og hvordan de kan demonstrere dette 
for å oppnå personlige, karriere- eller utdanningsmål i et 
dynamisk økonomisk miljø. 
 
Verktøyet er også tilgjengelig fra nettsiden til SCQF. 

Type verktøy ☐ spørreskjema 

☐-test 
1. Kort 

X-programvare 

☐ Annet: ___________________ 

https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/
https://scqf.org.uk/support/support-for-learners-parents/rpl-for-learners/
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Formålet med verktøyet X Skole/ opplæringsveiledning 

X Jobbveiledning 

X Personlig empowerment 
• Annet _______________________ 

Hvordan administre 
verktøyet 

X online (digitalt på internett) 
☐ offline 

Type of feedback □ No feedback 

X Automatic standardized feedback 

☐Personalized feedback from a consultant 
• Other _________________________________ 

Tilgjengelighet X Verktøy tilgjengelig online og kan fritt brukes selvstendig 

□ verktøy tilgjengelig online og brukbart etter registrering 

□ Verktøy tilgjengelig på et senter / kontor og brukbart 
selvstendig 

□ Verktøy tilgjengelig på et senter/kontor og kan brukes som en 
del av en rådgivningstjeneste 

Lisens X Gratis verktøy for alle 

□ gratis verktøy for enkelte typer enheter (angi: ___________ 

□ betalt verktøy for alle 

Faktorer/kompetanse vurdert gjennom verktøy 

no. Navn på 
faktor/kompetanse 

Beskrivelse 

1 Livsferdigheter • Refleksjon 
• Selvtillit 

3 Kognitiv • Beslutningstaking 
• Problemløsing 
• Refleksjon 
•  

4 Kompetanse på flere 
områder 

• Håndtere endringer 

5 Sosio-emosjonell 
kompetanse 

• Gå igjennom suksess 
• Oppnå mål 
•  

Målgruppe 

Age □ Teenagers □ Young people  ☐ Adults X Not specified 

Condition  ☐ NEET  □ Students  □ Workers  ☐ Unemployed  □ Pensioners  □ 
Other X Not specified 

Gender □ Women  □ Men  X Not specified 



 

 Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU -kommisjonen (Erasmus+ -programmet - KA2 

Strategic Partnership for adult education). EU -kommisjonens støtte til produksjon av denne 

publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet som bare gjenspeiler forfatternes 

synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for 

Status of social 
marginality 

☐ Low education people 

□ People with disabilities 

□ Drug addicts or alcoholics 

□ Prisoners 

• Immigrants or asylum seekers or refugees 
☐ Long-term unemployed 

□ Trafficking in Persons victims 

□ Homeless 

□ Other______________ 

X Not specified 

Validation of the tool: Documents that demonstrate the validity of the tool 

n. type References 

1 O Madhu Singh, Global Perspectives on Recognising Non-formal 
and Informal Learning: Why Recognition Matters (New York, 
Dordrecht and London: Springer, 2015), 141 

2 O P. Werquin, ‘International Perspectives on the Definition of 
Lifelong Learning,’ in Matthias Rohs (ed.) Handbuch 
Informelles Lernen (Wiesbaden: Springer, 2016) 63  

3 0 Stephen Adam, ‘Why is the recognition of prior experiential 
learning important and what are the national and institutional 
implications of this for lifelong learning,’ in  Andrejs 
Rauhvargers and Sjur Bergan (eds.) New Challenges in 
Recognition: Recognition of Prior Learning and Recognition in a 
Global Context (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 
2008), 40 

4 0 Bertelsmann Stiftung (ed.), Kompetenzen anerkennen: Was 
Deutschland von anderen Staaten lernen kann (Gütersloh: 
Verlag Bertelsmann Stiftung, 2015) 

 
Del 2 - Gjennomføring 

Øvelse n. P302 Tittel: Realkompetanse verktøykasse 
(Recognition of Prior Learning Toolkit) 

Lokasjon (Stat, region, 
område..) 

Skottland  

Implementere enhet 
(navn) 

SCQF 

Implementere enhet 
(type) 

Nasjonalt kredittoverføringssystem for alle 
kvalifikasjonsnivåer i Skottland. 
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Formål/mål for praksisen Å identifisere hvordan tidligere læring (i utdanning og i livet) 
kan brukes til å få tilgang til utdanning eller forbedre 
sysselsettingsmuligheter. 

Beskrivelse av praksisen 
(aktiviteter, faser ...) 

Brukere får en rekke scenarier knyttet til tidligere 
utdanningsprestasjoner, ferdigheter og læring, og en rekke 
scenarier som beskriver ønskede resultater (utdanning, 
arbeid). 
Når sjekklisten er fullført, får brukerne en rekke lenker til 
sentre som kan gi ytterligere veiledning,avhengig avhvilke 
scenarier som velges. 
Maler for øvelser tilbys for å hjelpe brukere med å: reflektere; 
identifisere læring og ferdigheter; identifisere støttende bevis 
for å demonstrere læring og ferdigheter. 

Målgruppe(r) Elever og jobbsøkere  

Resultater av 
prosjektet/erfaringen 

Økt selvfølelse og forbedret selvtillit ved å anerkjenne 
prestasjoner og overførbare ferdigheter. 
Planlegging for nye karrieremuligheter eller læreveier ved å 
gjenkjenne læring oppnådd som kan kartlegges mot jobber 
eller trening samtidig som man anerkjenner individuelle 
styrker og svakheter. 
RPL kan brukes til å demonstrere læring som kan betraktes 
som sammenlignbar med standard opptakskrav for opptak på 
et studieprogram. 
Kvalifisering for å forkorte den normale studietiden ved å gi 
bevis på kunnskap, ferdigheter og forståelse. 

Referanselitteratur / bibliografiske indikasjoner 

n. type Referanser 
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Form_A1 - Selvevalueringsskjema (“Self-assessment tools detection”) 
 

Del 1 - Verktøy 

Verktøykode P302 

Identifisere informasjon 

Navn på verktøyet på 
orginalsptåket(på 
engelsk) 

SPARK – Community Resource Tool Kit 

Navn på verktøyet på 
norsk 

SPARK- Ressurser verktøykasse  

Forfatter(e) SWAPWest  

Publiseringsår 2012 

Lenke til nettstedet til 
verktøyet 

http://www.scottishwideraccess.org/west-projects-spark-
introduction 

  

Kontekst der den ble 
utformet 

Samfunnshus 

Beskrivelse av verktøyet 

Kort beskrivelse (maks. 1 
000 tegn) 

"Spark Community Resource Tool Kit" har som mål å engasjere 
voksne som har hatt et betydelig gap i formell utdanning, og 
bidra til progresjonen til videre utdanning og sysselsetting. 
Veileder veileder deltakerne gjennom en rekke aktiviteter som 
oppmuntrer dem til å identifisere personlig, sosial og 
læringskompetanse. Programmet fører til utvikling av 
kompetente beslutningsevner. Veilederne gir veiledning for å 
gjøre det mulig for elevene å: identifisere egnede fag for læring 
(basert på deres kompetanse); kontakte læringssentre; melde 
dem på utdanningsprogrammer. 
Dette verktøyet er tilgjengelig som en serie videoer, arbeidsark 
og veiledningsnotater (som kan lastes ned fra SWAPWest-
nettstedet). 

Type verktøy X Spørreskjema 

X-test 
1. Kort 
2. Programvare 

http://www.scottishwideraccess.org/west-projects-spark-introduction
http://www.scottishwideraccess.org/west-projects-spark-introduction
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X Annet: Videoer og arbeidsbøker 

Formålet med verktøyet X Skole/ opplæringsveiledning 

X Jobbveiledning 

X Personlig empowerment 
• Annet _______________________ 

Type administrasjon X online (På internett) 
X offline 

Type tilbakemelding □ Ingen tilbakemelding 

□ Automatisk standardisert tilbakemelding 

X Personlig tilbakemelding fra en konsulent 
• Annet _______________________ 

Tilgjengelighet X Verktøy tilgjengelig online og kan fritt brukes selvstendig 

□ verktøy tilgjengelig online og brukbart etter registrering 

□ Verktøy tilgjengelig på et senter / kontor og brukbart 
selvstendig 

□ Verktøy tilgjengelig på et senter/kontor og kan brukes som en 
del av en rådgivningstjeneste 

Lisens X Gratis verktøy for alle 

□ gratis verktøy for enkelte typer enheter (angi: ___________ 

□ betalt verktøy for alle 

Faktorer/kompetanse vurdert gjennom verktøy 

no. Navn på 
faktor/kompetanse 

Beskrivelse 

1 Livsferdigheter • Presentasjonsferdigheter 

• Refleksjon 

• Kommunikasjon 

2 Akademisk   • Tallforståelse 

• Leseferdighet 

• Informasjonsteknologi 

3 Kognitiv • Beslutningsprosesser 

• Problemløsning 

• Refleksjon  

4 Tverrstilt • Håndtere endringer 

5 Sosio-emosjonell 
kompetanse 

• Gå gjennom suksess 

• Oppnå mål 
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Målgruppe 

Alder □ Tenåringer □ Unge mennesker X Voksne □ Ikke spesifisert 

Betingelse X NEET □ Studenter □ arbeidstakere X Arbeidsledige  
□ Pensjonister □ Andre □ Ikke spesifisert 

Kjønn □ Kvinner □ Menn X Ikke spesifisert 

Status for sosial 
marginalitet 

X Mennesker med lav utdanning 

□ personer med funksjonshemninger 
□ narkomane eller alkoholikere 

□ Personer som sitter i fengsel 
1. Innvandrere eller asylsøkere eller flyktninger 

X Langtidsledige 

□ ofre for menneskehandel 
□ Hjemløse 

□ Other______________ 

□ Ikke angitt 

Validering av verktøyet: Dokumenter som viser verktøyets gyldighet 

n. type Referanser 

1 
  

2 
 

  

3 
 

  
4 

  

 

DEL 2 - Gjennomføring 

Øvelse n. P302 Tittel: SPARK – Community Resource Tool Kit 

Plassering (delstat, 
område, spesifikt distrikt 
...) 

Glasgow og vest-Skottland  

Implementere enhet 
(navn) 

Bridgeton Community Learning Campus  

Implementere enhet 
(type) 

Samfunnshus (Community Centre) 

Formål/mål for praksisen Å identifisere og utvikle personlig, sosial og 
læringskompetanse, noe som kan føre til utdanning og 
sysselsetting. Deltakerne vil få veiledning rundt trinnene for å 
komme i gang med utdanning. 
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Beskrivelse av praksisen 
(aktiviteter, faser ...) 

Hver økt kombinerer tre typer aktiviteter: videoer, arbeidsark 
og veiledning. Aktiviteter gjennomføres som en gruppeøkt (i 
samfunnshus) eller i én til én veiledningsøkter. 
 

Videoer: De korte videoene består av refleksjoner fra voksne 
elever som har tidligere livserfaring som  ligner på 
målgruppens.  
Elevene diskuterer de ulike veiene inn til utdanning og/eller 
arbeid. Videoene er designet for å oppmuntre til refleksjon og 
diskusjon av utfordringer som kan oppstå dersom man velger å 
gå tilbake til utdanning som voksen, for å øke bevisstheten om 
eksisterende støttetjenester som er tilgjengelige, og for å 
oppmuntre til handling. 
 
Arbeidsark:  
Arbeidsarkene kan gjennomføres som en skriftlig øvelse eller, 
hvis det er å foretrekke, brukt som grunnlag for refleksjon og 
diskusjon, enten i en en-til-en-veiledningsøkt eller som en 
gruppeaktivitet.  
 
Veiledning:  
Ved avslutning av hver økt bør elevene bestemme om de vil 
fortsette med resten av programmet eller ikke. Noen kan være 
klare til å iverksette tiltak (f.eks. å kontakte en lokal høyskole 
eller sende inn en søknad), mens andre kan ønske å fortsette 
med øktene som er beskrevet.  
 
Alle deltakerne bør oppfordres til å begynne å identifisere sine 
egne støttebehov og med veiledning identifisere mulige 
støttekilder. 
  

Målgruppe(r) NEET / Lavt kvalifiserte voksne 

  

Resultater av 
prosjektet/erfaringen 

Deltakerfremdrift overvåkes og valideres av veilederne. 
Gjennomføring av studiet resulterer i søknad til høyskole.  

Referanselitteratur / bibliografiske indikasjoner 

n. type Referanser 
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Vedlegg V 

Verktøykasse fra Istanbul university 

Partner: Istanbul University 

Navnet på verktøyet: Online Self-Assessment Inventory and Cultural Intelligent Inventory (Online 

selvevalueringsskjema og kulturell intellingens) 

Hvem bruker verktøyet? 
(profesjonell rolle, for eksempel 
rådgivere, veiledere, sosial 
arbeidere osv) 
 

Dette verktøyet brukes av rådgiverne ved Istanbul 
University's Career Development Practice and Research 
Centre (ISTANBUL KAGEM) 

I hvilket stadie av modellen kan 
verktøyet brukes? 
(Bruk den visuelle fremstillingen 
av modellen som referansepunkt) 
 

Begge kan bli brukt i ulike trinn, men vi bruker det i trinn 4 
(høyere utdanning) grunnet at vi er tilknyttet 
universitetssektoren 

Hva er målet med dette 
verktøyet? Hva brukes det til? 
 

Målet med selvvurderingverktøyet er å evaluere søkerne 
knyttet til tre ulike personlighetstrekk som er effektive for 
å bestemme yrkesvalgsbeslutninger som talenter, 
interesser og verdier. Etter å ha evaluert søkerne gjennom 
verktøyet hjelper veilederen dem på karriereveien.  
Den brukes til å lage en grunnmur før en-til-en fysiske / 
online intervjuer når søkeren trenger veiledning angående 
sin fremtidige karriere, eksempelvis innenfor spørsmål om 
CV-forberedelse, lære et språk eller forbedre tyrkisk, jobb / 
praktikantsøk, intervjuer, tvetydigheter om postgraduate 
profesjonelle alternativer og målsetting. Dette sparer tid 
for både veilederen og søker, da prosessen allerede har 
startet gjennom verktøyet.  Når veilederen skal snakke 
med personen, har veilederen allerede undersøkt og 
analysert resultatene som er oppnådd gjennom 
selvevalueringen. 
Det andre verktøyet som brukes av rådgiverne i ISTANBUL 
KAGEM er Cultural Intelligence Inventory. Den ble 
opprinnelig presentert av akademikerne P.Christopher 
Earley og Elaine Mosakowski som en ny type intelligens. 
Kjerneelementet i denne beholdningen er individets 
oppfyllelse og suksess i et annet kulturelt eller flerkulturelt 
miljø. Mennesker med høy kulturell intelligens er klar over 
kulturell universalitet og kulturelle forskjeller. Kulturell 
intelligens-skalaen brukes til å måle hvor enkelt man 
tilpasser seg ulike kulturer. Resultatene av skalaen vil gi oss 
en ide om tilpasningsevnen til folk vi jobber med. Dette 
hjelper oss med å designe kulturelle bevissthetskurs som 
vil bli gitt av karriereveiledere. I henhold til resultatene fra 
skalaen kan søkerne som skal delta på det kulturelle 
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bevissthetskurs deles inn i grupper. Skalaen består av 4 
underdimensjoner og 20 teamer. Underfaktorene i skalaen 
er som følger:  
Metakognisjon: Jeg er klar over min kulturelle kunnskap 
som jeg bruker i interkulturelle interaksjoner.  
Kognisjon: Jeg kjenner andre kulturers religiøse tro og 
kulturelle verdier.  
Motivasjon: Jeg liker å samhandle med mennesker fra 
forskjellige kulturer.  
Oppførsel: Jeg kan endre talehastigheten min i henhold til 
behovene til interkulturell interaksjon 

Hva er målgruppen? 
For hva slags type "persona" kan 
det passe for? 
 

Tyrkia gir rett til utdanning til flyktninger under midlertidig 
eller internasjonal beskyttelse i en fleksibel struktur 
gjennom ulike opptakskriterier. Syriske studenter med 
innvandrerbakgrunn er de høyeste i antall ved Istanbul 
University. I denne sammenhengen vil vår målgruppe 
hovedsakelig være syriske studenter med midlertidig 
beskyttelsesstatus enten som overføringsstudenter som gir 
dokumentene om deres universitetsutdanning i 
hjemlandet før den ble avbrutt på grunn av krigen eller de 
som har et videregående diplom og på betingelse av at de 
består Istanbul Universitys utenlandske studenteksamen 
(İUYÖS). Hovedårsaken til at syriske studenter er ved 
Istanbul-universitetet er borgerkrigen som brøt ut i Syria i 
2011. Imidlertid anses de ikke som flyktninger i juridisk 
forstand, og de bor offisielt i Tyrkia under "midlertidig 
beskyttelsesstatus". De syriske studentene bor enten 
sammen med familien eller i universitetsbolig. Da det er 
snakk om universitetsstudenter har de fra før minst et 
videregående vitnemål. Derfor har de til en viss grad noen 
akademiske kvalifikasjoner, og ingen hindringer med 
hensyn til evner som lesing og skriving. Selv om det 
forventes å være på B1-språknivå i tyrkisk, da det er en del 
av kravene for deres opptak til universitetet, er det fortsatt 
en utfordring for mange å snakke tyrkisk. Derfor oppstår 
læring og aktivt bruk av tyrkisk fortsatt som en utfordring 
for dem. I forhold til at de er høyere utdanningsstudenter, 
kan det sies at de allerede har bestemt seg for sin 
fremtidige retning yrkesmessig. Med andre ord er de ikke 
på Istanbul university for en kortsiktig opplæring for å 
komme fort i jobb. Målet deres er å få en universitetsgrad 
da de tror at uteksaminering fra universitetet vil gjøre dem 
bedre kvalifisert, og det vil gi dem bedre jobbmuligheter i 
Tyrkia og andre land. 

Tips og anbefalinger: Hvordan 
bruke verktøyet på best mulig 
måte? 
 

Det anbefales at karriereveilederen er tilgjengelig fysisk 
eller online (mer sannsynlig med online for tiden på grunn 
av pandemien) når du bruker disse verktøyene. Deltakeren 
bør ha mulighet til å be veilederen om å avklare en 
uttalelse når vedkommende bruker verktøyene i tilfelle 
noen uttalelser / uttrykk på skalaen kanskje ikke forstås 
tydelig, slik at veilederen kan hjelpe umiddelbart. Det at 
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deltakerne svarer oppriktig er avgjørende når det gjelder å 
måle personens interesser og evner riktig. Derfor bør 
målet forklares tydelig til deltakerne før de fyller ut. 
Deltakeren bør også få informasjon om konfidensialitet og 
at resultatet ikke vil bli delt ut til andre.  

Tips og anbefalinger: Hva man 
IKKE bør gjør når man bruker 
verktøyet 
 

For å få et realistisk resultat fra vektene, bør veilederen 
være forsiktig så det ikke brukes ledende uttrykk og 
bevegelser. Hvis skalaen er oversatt til et annet språk, bør 
veilederen sørge for at ordene forstås riktig. Veilederen 
bør være forsiktig så det ikke brukes ord med uklar 
betydning. Ord og setninger som brukes i skalaen bør være 
tydelige for å unngå å villede deltakeren. 

Tips (hvis det finnes) til måter å 
bruke verktøyet på i de 
forskjellige partnerkontekstene 
(f.eks. hvis det er noen kulturelle 
forskjellsproblemer, eller hvis det 
er noen sensitive temaer ... ) 
 

Som nevnt ovenfor kan det hende at betydningen av 
enkelte ord ikke blir forstått av den andre parten. Det 
anbefales å bruke så enkle og klare ord og setninger som 
mulig. 
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Online selvevalueringsskjema 

 

Merk: Dette er en online flervalgsevaluering som består av 230 spørsmål. Deltakeren bør svare på 
spørsmålene ved bruk av fire valg: 
A: Aldri / Spiller ingen rolle, B: Av og til / Ikke så viktig, C: Ofte / Viktig, D: Alltid / Veldig viktig 

 

Kan du presist estimere hvor mange grader en vinkel er?   

Kan du lese en artikkel raskt og presist?   

Kan du artikulere når du snakker?   

Har du lett lært matematiske begreper som null, lik, uendelig?   

Kan du kjenne igjen de små forskjellene mellom to komplekse figurer som ligner?   

Kan du løse lignende problemer når du har lært å løse et problem?   

Kan du oppsummere en tekst etter å ha lest den en gang?   

Kan du enkelt løse et regnestykke fra en mattebok tilpasset ditt nivå?   

Kan du visualisere den nye formen på en komplisert geometrisk figur som vil 
oppstå ved å flytte den til høyre, venstre, opp og ned? 

  

Kan du visualisere den lukkede tilstanden til et åpent geometrisk objekt?   

Har du et stort vokabular?   

Kan du sette opp ligningen som gir løsningen på et problem med en gang?   

Kan du anvende de matematiske reglene du har lært på problemene du møter i 
fysikk- og kjemikurs? 

  

Kan du bruke reglene du har lært i matteundervisning på et problem du opplever 
for første gang og kunne løse det? 

  

Kan du tegne et uvanlig type geometrisk objekt?   

Kan du lese en tekst skrevet med symboler som logaritmer og sinus enkelt?   

Kan du relatere til ideene som er angitt i en tekst du leser?   

Løser du mattegåter?   

Kan du oppfatte en liten del av en kompleks geometrisk figur ved å fjerne den fra 
helheten? 

  

Kan du komme med løsninger som er forskjellige fra løsningene du har lært?   

Kan du overføre informasjonen du har fått om et emne til andre med dine egne 
ord? 

  

Ved å se på arbeidsplanen for et hus, kan du visualisere den ferdige versjonen?   

Kan du enkelt lese en mattebok skrevet med symboler du allerede kjenner, men 
som du ikke har lest før? 

  

Når du forklarer et emne i muntlig og skriftlig form, kan du sette ideene i riktig 
rekkefølge? 

  

Kan du lett finne veien på et lukket sted hvor du ikke er kjent fra før?   

Kan du enkelt legge merke til feilene i ideer og ordlyd i en tekst?   

Kan du rekonstituere en figur som er tatt fra hverandre raskt igjen?   

Kan du skrive en vellykket artikkel i flytende stil?   

Kan du installere en maskin ved å se på brukerveiledningen?   

Kan du enket finne de viktigste temaene i en tekst?   

Kan du hjelpe andre med å løse personlige utfordringer?   
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Ville du likt male- eller håndverskurs?   

Kan du enkelt dele dine tanker og tro med andre?   

Kritiserer du TV-reklamer og tenker på hvordan de kunne bli laget bedre?   

Kunne du tenkt deg å være med på en konferanse med tema om å oppdra barn i 
ulike kulturer? 

  

Undersøker du livet til kjente forfattere?   

Gjennomfører du daglige oppgaver til tiden?   

Løser du mekaniske "pusleoppgaver"?   

Undersøker du forholdene og miljøene dyr utvikler seg bedre i?   

Har du noensinne drømt om å være forsker i et laboratorier?   

Oppsøker du steder som viser frem musikk instrumenter?   

Ville du tatt del i et kurs innen markedsføring og salg?   

Leser du deg opp om livene til kjente artister og malere?   

Svarer du på brev i tide?   

Prøver du å forstå effekten av din væremåte i møte med andre?   

Ville du likt å organisere morsomme temadager på et eldrehjem?   

Følger du med på litteraturpriser, og leser bøkene som har vunnet?   

Komponerer du?   

Undersøker du hvordan elektriske leker fungerer?   

Ville du likt å lese en artikkel om familieendringer gjennom historien?   

Kunne du tenke deg å delta på en konferanse om hvordan få tropiske blomster til å 
vokse? 

  

Spiller du sjakk?   

Liker du å besøke andre for å promotere et produkt?   

Liker du å redigere artikler?   

Har du prøvd å skrive et dikt?   

Ville du likt å skrive et essay om menneskerettigheter?   

Ville du forsøkt å bygge en radio dersom du hadde alt utstyret som trengs?   

Har du vært med i et prosjekt eller forskning innen fagfeltene fysikk, kjemi eller 
matte? 

  

Ville du vurdert å bli leder på en gård?   

Ser du på programmer som viser folkesanger fra ulike land?   

Ser du på konserter eller musikkprogram?   

Underviser du fattige barn på frivillig basis, på fritiden din?   

Deltar du i samtalen når andre snakker om kunst?   

Lager du ting til husholdningen av tre eller metall?   

Ville du likt å samle på interessante nyheter for aviser?   

Har du forsøkt å skrive historier, memoarer eller essay?   

Jobber du med findetaljer i jobb?   

Kan du fremme din mening i diskusjoner?   

Har du jobbet frivillig i en butikk eler i en bedrift?   

Kunne du tenke deg å jobbe frivillig på et sykehus?   

Leser du bøker om arkitektur eller kunsthistorie på fritiden?   

Spiller du noen musikalske instrumenter?   

Hadde du trivdes med å dyrke frem frukt i hagen?   

Undersøker du livet til forskjellige dyr og planter?   

Solgte du ting som tyggis, sjokolade eller klinkekuler til dine venner i 
barndommen? 

  

Deltok du i debatter på skolen?   
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Liker du å dekorere hus eller innrede stue?   

Kan du spille instrument på et nivå hvor du kan fremføre for andre?   

Liker du å delta i veldedighetskampanjer?   

Når du drar på piknik eller camping, undersøker du dyrene og plantene rundt deg?   

Skriver du for skoleavisen?   

Undersøker du normer og vaner i nye byer som du besøker?   

Har du prøvd å bygge et modellfly?   

Liker du å løse fysikk- og kjemiproblemer?   

Liker du å undersøke skrivestilen til ulike forfattere?   

Deltar du i male- eller håndverk konferanser?   

Kan du få folks oppmerksomhet når du snakker, og overtale dem?   

Deltar du i musikkonkurranser?   

Gjør du leksene dine grundig og til tiden?   

Ville du likt å drive skolens kantine?   

Ville du likt å jobbe frivillig i et opplæringstilbud for funksjonshemmede?   

Ville du lest en artikkel om metoder for å øke arbeidseffektivitet?   

Kan du fikse ødelagte ting hjemme?   

Ville du likt å se en film om livet under vann?   

Prøver du å få ny blomstertyper til å vokse hjemme?   

Ville du likt å se en utstilling av maskinevolusjon (for eksempel elektrisk motor)?   

Kunne du likt å jobbe med andre om å undersøke karakteristikker av populasjonen 
i Tyrkia (eller andre land)? 

  

Er det viktig for deg at oppgavene du gjør blir gjort på en ryddig måte?   

Leser du teater- og litteratur anmeldelser i avisa?   

Jobber du ofte for å overtale folk som ikke tenker som deg?   

Deltar du i samtaler om salg av obligasjoner, gull og aksjer?   

Vil du forklare barneomsorgsmetoder for landsbykvinner?   

Følger du med på musikktrender?   

Driver du med maling, skulpturer, broderier eller lignende på fritide?   

Leser du artikler om tilpasning av ville dyr til dyrehagen?   

Undersøker du livene til kjente forskere?   

Tenker du på utvikling av en maskins funksjon?   

Tar du vare på ulike maskiner og artikler rundt deg, og bruker dem uten at de blir 
ødelagt? 

  

Tar du vare på papirer som brev, kvitteringer, skolepapirer osv?   

Følger du med på nyhetene om lønnsomme investeringsområder?   

Vil du arbeide I et inkluderingsprogram for barn som har gjort kriminelle 
handlinger? 

  

Kunne du tatt musikk timer eller valgt et musikkurs?   

Ville du dratt på en utstilling hvor evolusjonen av romfartøy og raketter ble vist?   

Har du et kjæledyr hjemme?   

Har du en forhandler-rolle i konfliktsituasjoner?   

Ser du på intervjuer med litterære personer?   

Har du lest artikler om de siste vitenskapelige oppdagelsene?   

Undersøker du bakgrunnen for andre folks oppførsel rundt deg?   

Deltar du i diskusjoner om litteratur?   

Undersøker du ulik kunst, og forsøker å forstå deres egenskaper?   

Kunne du tenke deg å jobbe for at fattige mennesker skal ha det bedre?   

Er du interessert i mennesker kjøpemønster?   
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Er du kjent for å være god på å samtale og komme med raske kommentarer i din 
sosiale gjeng? 

  

Dyrker du blomster?   

Holder du regelmessig oversikt over alt du kjøper, eller hva du gjør?   

Leser du romaner, fortellinger eller dikt?   

Ser du på nyheter og programmer om økonomi på TV?   

Går du på kurs for å forbedre retorikk og overtalelsesevne?   

Besøker du vitenskapelige utstillinger?   

Ville du vært interessert i å se en film om metoder for fiskeoppdrett i dammer?   

Prøver du å gi et estetisk bidrag til et håndverk som allerede er laget?   

Leser du bøker for blinde personer?   

Strukturerer du dokumenter og notater etter tema/fagfelt?   

Er du interessert i folks vaner og følelser?   

Besøker du maleutstillinger og kunstgallerier?   

Er du nysgjerrig på livet til kjente komponister?   

Kunne du likt å jobbe som forsker på en institusjon som fokuserte på folkets 
meninger? 

  

Kan du tegne verktøy- og maskinmønstre?   

Holder du nøye orden på inntekter og utgifter?   

Føler du deg generelt sett glad og avslappet?   

Er du interessert i livene til samfunnsledere?   

Ville du foretrukket gruppearbeid fremfor individuelt arbeid?   

Føler du deg ukomfortabel når ting ikke går etter planen på jobb eller på reise?   

Er det viktig for deg å skape et navn for deg selv gjennom suksess innenfor ditt 
felt? 

  

Synes du at setningen under er riktig? 
"Hver enkelt bør gjøre det han/hun vil. Å utsette tingene noen liker kan føre til et 
ubehagelig liv". 

  

Liker du at alle legger merke til deg og at du blir snakket om når du går inn i et 
rom? 

  

Tror du at du vil kunne gjøre en bedre jobb ved å samarbeide med andre?   

Liker du å håndtere eller planlegge alle aspekter av jobben?   

Kunne du deltatt i konkurranser innenfor et område hvor du har talent?   

Liker du å bidra med nye ideer og utvikling når du prøver å praktisere det du har 
lært? 

  

Bryr du deg om hva andre tenker eller hvordan jobben blir gjort?   

Er det viktig for deg  å kunne forutse i hvilken stilling du vil være etter ti eller tjue 
år når du får jobb? 

  

Liker du alltid å spise måltider på faste tidspunkter, og på måten du er vant med?   

Planlegger du på detaljnivå før du starter på en jobb, og holder du deg til denne 
planen? 

  

Er det viktig for deg å ha en jobb som gir deg muligheten til å være innovativ?   

Har du god fantasi?   

Mener du at du definitivt bør studere på en institusjon som tar imot studenter som 
har høye karakterer? 

  

Opplever du det utfordrende å ta egne beslutninger?   

Leter du etter ulike løsninger på utfordringer du ser rundt deg, som ingen andre 
har funnet? 

  

Snakker du i møter kun for å skille deg ut?   

Liker du å dra på jobb eller skole, og komme hjem igjen til gitte tidspunkter?   
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Er du nysgjerrig på nye ting, og ønsker å teste ut disse nye tingene?   

Ville du helst valgt en sikker jobb, selv om lønnen er lav?   

Stoler du på andres meninger og valg i gruppearbeid og i spill?   

Kommer du med nye og interessante ideer i debatter?   

Vil du brukt "en fattig ting, men min egen"  som et motto? (ordtak som beskriver 
noe en eier eller har skapt som har feil og mangler, men som man allikevel er stolt 
av) 

  

Ville du likt å jobbe på en arbeidsplass hvor talentfulle personer må konkurrere om 
ulike posisjoner? 

  

Mener du at man først må ha god lønn for å kunne skape et navn for seg selv, og 
bli forfremmet? 

  

Er det viktig for deg å være en bemerkelsesverdig person?   

Forsøker du alltid å forbedre deg selv og gjøre en bedre jobb?   

Tar du imot råd fra eldre og mer erfarne, og tar du dette med i betraktning?   

Forsøker du å bruke enhver anledning til å få en god plass i samfunnet?   

Kjeder du deg hvis ting blir gjort på samme måte?   

Tror du at en person kan få hva en han/hun vil med penger?   

Er du leder i grupper eller i møter?   

Dersom du er i en jobb hvor du ikke opplever å være like dyktig som de andre, ville 
du ha sluttet og lett etter ny jobb eller lagt i en innsats i nåværende jobb for å bli 
bedre?  

  

Ville du vurdert å jobbe i den første jobben din frem til du pensjonerer deg?   

Tror du at konkurranse bidrar til å øke kreative evner hos den enkelte?   

Mener du at gevinster og suksess er fortjent for de menneskene som er villige til å 
ta risiko? 

  

Skulle du ønske at du kunne blitt forsikret om at resultatet ville bli bra før du 
starter i en ny jobb? 

  

Er det viktig for deg at yrket du har valgt gir deg mulighet til å skape et navn?   

Tror du at inntektsnivået er viktig for å få prestisje?   

Er det viktig for deg å gå over til et bedre sosioøkonomisk nivå?   

Ønsker du å ha andre rundt deg som du kan spørre om råd og som kan hjelpe deg 
mens du arbeider? 

  

Tenker du at det å ha venner som er intelligente, kunnskapsrike og begavede vil 
forbedre deg? 

  

Tror du at du vil være fornøyd med en inntekt som er tilstrekkelig for deg selv ved 
å holde dine behov begrenset? 

  

Er det viktig for deg med utvikling i karrieren i jobben du velger?   

Plager det deg dersom dagene er like?   

Tar du all jobb alvorlig?   

Er det viktig for deg at jobben du velger gir deg en god inntekt?   

Klarer du å samle folk for å oppnå et konkret mål?   

Kan du overvåke folk ved å bestemme deres plikter og ansvar?   

Prøver du å prestere bedre enn andre personer i jobben din ved å sammenligne 
deg med andre og eliminere manglene dine? 

  

Kan du ta den siste avgjørelsen i en gruppe?   

Tror du også jobbene med høy inntekt har yrkesmessig prestisje?   

Er et viktig mål for deg å tjene penger og bli rik?   

Liker du å spise mat på ulike steder, og smake på mat du ikke har spist før?   

Tror du at du kan utvikle deg og ha en god karriere ved å velge et yrke kun basert 
på dine evner? 
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Tar du frivillig på deg oppgaver som krever at du tar på deg viktig ansvarsområder?   

Er det viktig for deg at dine avgjørelser blir implementert i gruppearbeid eller i 
spill? 

  

Tenker du at du vil utvikle deg selv ved å prøve nye ting?   

Ønsker du å være en person som tar ansvar og tar viktige avgjørelser i jobb?   

Tuller/spøker du mye?   

Hvilken områder tenker du at du har talent innenfor?   

Liker du å møte nye mennesker?   

Kan du tiltrekke deg folks oppmerksomhet mens du snakker, og overtale dem til å 
være enige dine synspunkte? 

  

Prøver du å finne nye måter å endre livsstilen din på?   

Tar du risiko ved å bytte jobb ofte med håp om at du vil tjene mer penger?   

Er det viktig for deg at jobben din oppleves interessant og gir deg et aktivt liv?   

Kjeder du deg alltid når du må gjøre visse jobber og gå til bestemte steder?   

Opplever du angst og blir trist av unødvendige ting?   

Er du kjent for å være en kreativ person som kommer opp med nye ideer og 
oppfinnelser? 

  

Undersøker du rundt hvilket område du kan tjene mer penger?   

Tar du ansvar når du taper konkurranser, og undersøker du da hvor feilene ble 
gjort og hva svakhetene dine er? 

  

Planlegger du å jobbe hardt for å oppnå fremgang i karrieren din og nå ditt 
toppmål? 

  

Jobber du alltid hardt for å bli bedre enn andre?   

Utfører du en jobb du tar på deg, nøye og flittig?   

Tenker du at du vil bli lykkeligere av å planlegge og organisere?   

Melder du deg på nye konkurranser, og forsøker å forbedre deg, selv når du taper 
en konkurranse? 

  

Utnytter du enhver mulighet til å bli kjent og skaffe deg en god plass i samfunnet?   

Når du undersøker jobbutlysninger eller stillingsbeskrivelser, er du da mest 
interessert i å finne ut av lønn? 

  

Tenker du at alle ferdigheter og erfaringer du har med deg, til slutt vil bidra til å 
fremme karrieren din? 

  

Prøver du å adoptere verdiene og livsstilen til folk som er i høyt rangerte stillinger?   

Prøver du å ikke kaste bort tiden, og heller bruke enhver sjanse til å forbedre deg 
selv? 

  

Er det viktig for deg å bli spesialist i jobben din, uavhengig av hva slags jobb det er 
snakk om? 

  

Føler du deg avslappet når du deler ansvar med kollegaer?   

Mener du at du bør ha en anerkjent jobb for å bli respektert?   

Ville du fortsatt ha søkt jobber eller jobbet for å oppnå et ønsket yrke dersom du 
vant mye penger? 

  

Vil du bry deg om å måtte gjøre de tingene på den måten som andre forteller deg å 
gjøre i et område som du er talentfull? 

  

Tror du at et yrke er en måte å bruke ferdigheter og evner på?   
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Kulturell intelligens (Online Cultural Intelligent Inventory) 

 

MOT4 - Jeg liker å leve i kulturer som ikke er kjent for meg  

MOT3 - Jeg er sikker på at jeg kan takle stresset med å tilpasse meg en kultur som er ny for meg. 

MOT5 - Jeg er sikker på at jeg kan bli vant til handle- og kjøpsforholdene i en annen kultur  

MOT1 - Jeg liker å samhandle med mennesker fra forskjellige kulturer  

MOT2 - jeg er sikker på at jeg kan sosialisere meg med lokalbefolkningen i en kultur som ikke er kjent 

for meg 

 

COG4 - Jeg kjenner ekteskapssystemene til andre kulturer  

COG6 - Jeg kjenner reglene for å uttrykke non-verbal atferd i andre kulturer  

COG5 - Jeg kjenner kunsten og håndverket til andre kulturer.  

COG2 - Jeg kjenner reglene (f.eks. ordforråd, grammatikk) til andre språk.  

COG3 - Jeg kjenner andre kulturers kulturelle verdier og religiøse tro.  

COG1 - Jeg kjenner andre kulturers juridiske og økonomiske systemer 

 

MC2 - Jeg justerer min kulturelle kunnskap når jeg samhandler med mennesker fra en kultur som 

ikke er kjent for meg  

MC3 - Jeg er bevisst på den kulturelle kunnskapen jeg bidrar med i tverrkulturelle interaksjoner 

MC1 - Jeg er bevisst på den kulturelle kunnskapen jeg bruker når jeg samhandler med mennesker 

med forskjellig kulturell bakgrunn.  

MC4 - Jeg sjekker nøyaktigheten av min kulturelle kunnskap når jeg samhandler med mennesker fra 

forskjellige kulturer 

 

BEH4 - Jeg endrer min non-verbale kommunikasjon når en tverrkulturell situasjon krever det  

BEH2 - Jeg bruker pause og stillhet ulikt for å tilpasse meg forskjellige tverrkulturelle situasjoner.  

BEH1 - Jeg endrer min verbale atferd (f.eks. aksent, tone) når et tverrkulturelt samspill krever det 

BEH3 - jeg varierer frekvensen av talen min når en tverrkulturell situasjon krever det. 
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Vedlegg VI 

Personaer og våre eksempler 

(Personaene er ikke oversatt til norsk, men vedlagt i originalspråket; Engelsk) 

 

ENGIM Personaer 

Joy 
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Ibrahima 
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Lamin 
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ENGIM eksempel på bruk av modellen 

 

Basert på den 4-trinns FETI-modellen, vil vi i møte med Joy, Ibrahima og Lamine, begynner med å 

møte personen. 

Lamines bakgrunn  

Lamine ønsker å fortsette sine studier i Italia. Målet hans er å få et vitnemål fra videregående skole 

etter å ha fått vitnemålet fra ungdomsskolen. Utfordringene hans er utgiftene hans og fornyelse av 

oppholdstillatelsen hans. På grunn av dette leter han etter en jobb på dagtid, slik at han har kveldene 

fri til å studere. 

Ibrahimas bakgrunn  

Ibrahimas mål er å få en arbeidsavtale slik at han kan fornye oppholdstillatelsen for arbeid, da hans 

forespørsel om internasjonal beskyttelse ble avvist.  

Joys bakgrunn 

 Joys mål er å finne en deltidsjobb som kan gjøre det mulig for henne både å tilbringe tid med babyen 

sin og tjene penger til å leve. 

Trinn én: Møte personen 

Basert på FETImodellen, gir den første fasen oss muligheten til å bruke forskjellige verktøy for å møte 

personen. For ENGIM er det to nyttige verktøy i denne fasen: "My box"-aktiviteten og "SØT"-

aktiviteten fra Norge. 

Vi starter med aktiviteten "My box". Etter et kort intervju for å bli litt mer kjent med personen, kan 

Joy/Lamin/Ibrahima inkluderes i denne aktiviteten, i henhold til deres nåtid/fortid (beskrivelsen av 

aktiviteten finnes i vedlegg II). 

Dette vil tillate oss å gå dypere inn i denne fasen , og med eksempelvis Lamine kan vi velge å 

gjennomføre en mer detaljert analyse av hans behov. SØT-aktiviteten kan være til hjelp da målet er 

vurdering av hans kompetanse og mangel på kompetanse for hans ønskede yrke / utdanning og vil la 

ham reflektere over kompetanse,  ferdigheter og krav til jobb/utdanning 

 

Trinn to: fjerne hullene  

Etter å ha møtt personen og skapt en relasjon går vi videre til den andre fasen av prosessen: fjerne 

hullene. 

Vår erfaring forteller oss at disse to fasene, for den italienske konteksten, er avgjørende for å lykkes 

med å komme frem til en vei for arbeid, opplæring eller utdanning for flyktninger. 
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I denne andre fasen fokuserer vi på to tilgjengelige verktøy: PUOI-prosjektets A3- og A4-aktiviteter 

og Modellen for karrierekompetanse fra Norge.  

 

La oss starte med aktiviteten Norge foreslår da dette er en samtaleaktivitet som kan fungere som en 

forlengelse av trinn en i FETI-modellen. Målet med verktøyet er å gjøre folk mer oppmerksomme på 

seg selv i forhold til konteksten som omgir dem. Derfor har modellen en sirkulær form.  

Etter å ha fullført aktiviteten begynner en mer strukturert ferdighetsvurdering og karriereveiledning, 

takket være aktivitetene A3 og A4 i prosjektet PUOI (beskrevet i vedlegg II). Selv om prosjektet PUOI 

ikke er aktivt, kan vi bruke verktøyene fra prosjektet. For eksempel kan prosjektets individuelle 

handlingsplan (PAI), som er en integrert del av PUOI-prosjektet, også være relevant for andre formål, 

da det kan være nyttig å skissere og synliggjøre veien og ferdighetene som mottakeren trenger for å 

oppnå sitt mål.  

 

Trinn tre/fire: Arbeidsmarkedet  

I dette trinnet kunne "My World of Work" -verktøyet fra Skottland vært intressant, men dessverre 

har våre deltagere ikke alltid digitale kunnskaper eller nok kompetanse i fremmedspråk (engelsk eller 

italiensk), så dette verktøyet kan som regel ikke brukes med målgruppen til ENGIM. 

For den italienske konteksten, etter å ha analysert den personlige og profesjonelle bakgrunnen til 

mottakeren (FETImodellen trinn 1), etter prosessen med å vurdere arbeids- / utdanningsferdigheter, 

personlig behovsanalyse og karriereveiledning (FETImodellen trinn 2), brukes ofte betalte 

praksisplasser (for eksempel i PUOI-prosjektet). Det er også aktuelt å opprette nettverk med 

yrkesskoler og vanlige skoler avhengig av deltakernes behov.  

Behovet våre brukere har er å få en arbeidskontrakt slik at de kan fornye sine oppholdstillatelser. I 

Trinn 3 (eller 4) er vårt hovedmål derfor å gjennomføre en sosial / arbeidsorientering med sikte på å 

skaffe en ansettelseskontrakten. 
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Oslo voksenopplæring servicesenter persona 

Shirin 
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Oslo voksenopplæring servicesenter eksempel på bruk av modellen 

 

Trinn 1 i modellen: Hvis jeg som karriereveileder møtte Shirin for første gang, ville jeg sannsynligvis 

ha plukket ut noen av våre egne verktøy for dette møtet. Siden jeg ikke gjør vurderinger som en del 

av jobben min, er de fleste verktøy som er basert på spørreskjemaer ikke så nyttige for meg i denne 

sammenhengen. Jeg ville konsentrert meg om de verktøyene jeg kunne bruke i selve møtet / 

samtalen med henne. Sannsynligvis ville jeg ha brukt Karrierekompetansemodellen og/eller SØT-

modellen. SØT-modellen har noen likheter med den italienske 3-trinns modellen. 

 Noen ganger, men ikke alltid, ville jeg fortsatt med en slags gruppeveiledningsøkt i det andre møtet 

(som en del av enten trinn 1 eller 2 i modellen). Maksimumsstørrelsen for disse gruppene er 4-6 

personer. I en slik gruppeøkt kan My box fra Italia være veldig relevant å bruke, så jeg ønsker å prøve 

ut dette verktøyet med en gruppe senere i prosjektet. Verktøyene SØT og Livslinje kan også brukes 

med grupper, da det gir et godt grunnlag for en åpen samtale mellom deltakerne. 

Det er elementer i de andre verktøyene som jeg også synes er interessante, men få av dem kan 

brukes i sin nåværende form, så de må tilpasses for å være nyttige i vår kontekst. 

Trinn 2 i modell: Modellen for karrierekompetanse vil definitivt bli brukt her. Jeg ville valgt å 

fokusere på de ordparene som virker viktigst etter det første møtet. I samtalen vil vi også definere 

noen kortsiktige og noen langsiktige mål og lage en "plan". Jeg kunne også bruke Livslinjen eller SØT-

verktøyet i prosessen. Hvis Shiren skulle delta i en gruppeveiledningsinnstilling (med 4-5 andre 

personer), kunne enten SØT, livslinje, vip24 eller My box brukes.  

Jeg synes at noen av de italienske verktøyene i ESPOR virker interessante. Tretrinnsmodellen er også 

veldig lik hvordan vi gjør det i Oslo (rammen av alt). Så dette er også nyttig i trinn 2. 

Trinn 3 i modellen: Oslo Voksenopplæring Servicesenter bistår ikke deltakerne direkte i denne delen 

av modellen. Dette er NAVs mandat. Men de fleste i målgruppen vår i FETI-prosjektet har en slags 

jobb- eller arbeidserfaring. Det kommer an på hvor lenge de har vært i Norge. Godkjenning av 

tidligere læring (realkompetansevurdering på videregående nivå) er også noe Oslo VO kan bistå 

målgruppen med. Dette kan være en del av både trinn 2 og trinn 3 i modellen. I Oslo VO 

Servicesenter/Karriere Oslo gjør vi ikke selve vurderingen, vi bistår kun med veiledning i forkant av 

evalueringsprosessen. Vi snakker med relevante aktører og prøver å finne ut om dette kan være 

relevant i deres situasjon. I så fall overtar Oslo VO Sinsen prosessen. Oslo VO Servicesenter bistår ikke 

målgruppen med å finne jobb eller lærlingplass. Realkompetansevurdering i vår kontekst er for de 

som har kvalifikasjoner fra før og trenger/ønsker fagbrev (yrkesfaglig videregående opplæring). 

Læreplanen i faget er alltid grunnlaget for godkjenningsprosessen. Den har hovedsakelig fokus på 

harde ferdigheter (kunnskap og praktiske ferdigheter), ikke myke ferdigheter. 

 

Trinn 4 i modellen: Vi bistår våre deltakere med å få sine vitnemål fra høyere utdanning godkjent 

(Nokut gjør dette i Norge). Så med Shirin ville jeg begynt med dette siden hun har et diplom som 

sykepleier. Jeg vil også hjelpe henne med spørsmål og søknader om videre høyere utdanning. På Oslo 

Met finnes det et studie kalt "Tilleggsutdanning for flyktninger" (kun for ingeniører, lærere og 

sykepleiere). De som har sykepleierutdanning fra hjemlandet kan søke om et ettårig kurs for å få 

autorisasjon og begynne å jobbe i Norge.  
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De i vår målgruppe som har høyere utdanning fra sine hjemland (generelt), og som har vært i Norge 

en stund, har større sannsynlighet for å dra nytte av digitale verktøy som Vip24. Modellen for 

karrierekompetanse er alltid, på alle nivåer i FETImodellen, nyttig i møter med mennesker som 

Shirin. 

Verktøyene: De fleste verktøyene virker for "lokale" og er ikke spesielt nyttige for meg i min kontekst. 

Men deler av dem kan være veldig nyttige. Det virker som et viktig "funn" at de fleste verktøy må 

justeres for å være nyttige i lokal sammenheng, så dette kan være utgangspunktet for utgang 3. 
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SWAPWest eksempel på hvordan bruke modellen 

 

 

FETI verktøy- Workshop tilnærming 

Da de som starter på et SWAP-kurs allerede har tenkt å gå mot høyere utdanning, vil vi møte begge 

personae-typene våre på en lignende måte. Vi har laget workshopsøkter med vår målgruppe og brukt 

følgende strategier:  

Trinn 1 - Bli kjent med personen  

Våre workshop-økter begynner med "å bryte isen", en konversasjonell tilnærming for å bli kjent og få 

den enkelte til å føle seg vel. Vi ønsket også å begynne å tenke på eksisterende kompetanse og å 

fastslå den enkeltes mål.  

Vi tilpasset og brukte 2 verktøy, det norske livslinjeverktøyet og SØT-verktøyet. Disse tillater den 

enkelte å presentere seg, fortelle oss litt om tidligere erfaring, beskrive deres nåværende 

omstendigheter og diskutere den fremtidige veien de ønsker å ta.  

Livslinje-verktøyet lar oss åpne en samtale og bli kjent. Grunnet lite tid brukte vi i ikke 

tankekartaktiviteten, men vi ønsker å forlenge tiden neste gang vi har workshop slik at denne 

aktiviteten kan inkluderes. 

Da vi hadde begynt å bli litt kjent med deltakerne, brukte vi SØT-verktøyet. Dette gjorde at vi kunne 

vurdere den enkeltes fremtidige vei og åpne diskusjon om tiltakene som måtte iverksettes for å 

fortsette denne reisen. 

Trinn 2- Fjerne hull 

I neste del av workshoppen vår ønsket vi å vurdere eksisterende kompetanse og diskutere 

kompetanse som kreves for fremtiden.  

I dette stadiet ble SØT-verktøyet brukt sammen med en 'Taking Stock' (SWAP)-modell. Igjen tilpasset 

vi begge verktøyene slik at vi kunne lage en kompetanseevalueringsdiskusjon som ser på måling av 

eksisterende kompetanse og som vurderer mulige kompetanser som kreves for fremtidig suksess.  

Trinn 3 - Tilgang til arbeidsmarkedet  

Dette stadiet er ikke helt relevant for SWAP-studenter. I samarbeid med våre personaer og med våre 

workshop-grupper føler vi at Livslinje-verktøyet gjør det mulig for oss å vurdere eksisterende 

kompetanse og interesser basert på den enkeltes tidligere historie. Vi tar hensyn til disse 

kompetansene og interessene for å sikre at vår målgruppe vurderer et høyere utdanningskurs som vil 

føre til en karriere som er relevant for deres kompetanse, interesser og erfaringer. Det er også klart 

at det italienske «My Box»-verktøyet vil fungere godt her for de som ønsker umiddelbar tilgang til 

arbeidsmarkedet, men dette er ikke innenfor SWAP sin organisatoriske aktivitet. 

Trinn 4 – Høyere utdanning 
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I workshoppen fortsatte vi å bruke «Taking Stock» og «SØT-modellen» i sammenheng med en 

kompetanseevaluerings- og utviklingsmodell. Deltakerne ble bedt om å reflektere over kompetansen 

de har og på kompetansen som vil kreves for å lykkes med å forfølge progresjon til høyere utdanning.  

Lenke til workshop-sesjonene: 

https://rise.articulate.com/share/I2gbFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/lessons/r2Dm8r5wk3GFNj

fJqRZ0QQhnylF-km1_ 

Ytterligere kommentar  

Det er klart fra våre workshop-økter at det å "skape rapport"/bli kjent og skape tillit er nøkkelen til å 

skape et grunnlag for å vurdere eksisterende kompetanse og åpne meningsfulle diskusjoner knyttet 

til utvikling av tilleggskompetanse.  

Sammenslåing av elementer fra de ulike verktøyene på ulike stadier i FETImodellen åpnet opp for 

rapportbygging og kompetanseevaluering.  

 

SWAP-prosessen i workshop:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rise.articulate.com/share/I2gbFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/lessons/r2Dm8r5wk3GFNjfJqRZ0QQhnylF-km1_
https://rise.articulate.com/share/I2gbFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/lessons/r2Dm8r5wk3GFNjfJqRZ0QQhnylF-km1_
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Istanbul university eksempel på bruk av modellen 

FETI – TRINN FOR ISTANBUL UNIVERSITY  

4-trinns FETImodellen med Isha og Sayd  

Ishas og Sayds bakgrunn:  

lsha og Sayd er begge studenter ved Istanbul University. Isha studerer fransk språk og litteratur, og 

Sayd studerer økonomi. De har bodd i Tyrkia under midlertidig beskyttelsesstatus da de måtte forlate 

Syria på grunn av borgerkrigen i hjemlandet. Selv om de ikke er tyrkiske statsborgere, kan de fortsatt 

studere ved Istanbul University gratis. I Ishas tilfelle besto hun İÜYÖS eksamen (Istanbul University 

Foreign Student Examination) og hun kan studere ved Istanbul University i henhold til poengsummen 

hun mottok. I Sayds tilfelle, ga han offisielle dokumenter fra sin siste utdanning i Syria, og han 

fortsetter derfor sine studier ved Istanbul University som overføringsstudent. Målet deres er å få en 

grad fra universitetet og finne høyprofilerte jobber. For å nå målet sitt, må de nå C1-nivå for å 

fortsette utdanningen ved Istanbul University i utgangspunktet. I denne forbindelse trenger de 

veiledning i å bli bedre kjent og kunne presentere seg på tyrkisk for å finne en jobb etter endt 

utdanning. 

Trinn 1: Møte personen 

På grunn av Istanbul Universitys struktur kan en karriereveileder bare møte Isha eller Sayd under 

forutsetning av at de gjør en online avtale med Istanbul University's Career Development Practice 

and Research Centre (ISTANBUL KAGEM). Når Isha eller Sayd ønsker å møte en karriereveileder for 

første gang, vil det derfor være via en online selvvurdering av Istanbul University. Videre gjøres 

vurdering som en del av karriereveilederens ansvar. I denne sammenhengen er spørreskjemaer 

nyttige. Siden dette nå er tilfelle, må Isha og Sayd først søke opp senteret på internett og fylle ut 

egenvurderingsprofilen. Etter å ha fullført profilene, vil hver deltaker bli ønsket velkommen til et 

intervju. For tiden vil intervjuer kun bli gjennomført online. Før et dybdeintervju, vil 

selvvurderingsprofilresultatene til personen bli diskutert. Avhengig av verdiene, målene, minnene og 

interessene til personen, vil intervjuet bli formet ved å bruke deltakerens livshistorie. Intervjuene vil 

bli gjennomført ved å ta hensyn til at deltakerne kommer fra en annen kulturell kontekst. Derfor 

brukes også den kulturelle intelligensskalaen. Disse intervjuene vil bli gjennomført for å definere 

disse punktene:  

• Persons livshistorie  

• Personlighetstype 

• Egenevaluering av person  

• Verdier  

• Hovedkompetanse for forretningsliv som;  

             o Beslutningstaking  

             o Stresshåndtering  

             o Kommunikasjonsferdigheter 

Noen mennesker kan mislike eller ikke føle seg komfortable med å svare på denne typen spesifikke 

spørsmål. Derfor vil det bli gjennomført et dyptgående intervju for å bli kjent. I denne 

sammenhengen kan det norske verktøyet livslinje være nyttig for å samle informasjon om personens 

livshistorie. Ved bruk av dette verktøyet bør mottakeren tegne sin livslinje på den måten som virker 

mest naturlig. Det kan være nyttig når det utføres individuelt fordi noen foretrekker å ikke svare på 

denne typen spørsmål muntlig. Gjennom disse verktøyene vil karriereveiledere prøve å gjøre 

studentene oppmerksomme på seg selv. Skottlands selvvurderingsverktøy -The My World of Work 

'Skills Explorer Tool' kan også være nyttig for å forstå noen kompetanser med hensyn til skriftlig 
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kommunikasjon, beslutningstaking, tidsstyring, ta initiativ, jobbe med teknologi, ta ansvar og noen 

ledelsesevner. Disse tilleggspunktene kan være nyttige for å utarbeide mål for deltakeren. 

Trinn 2: tette hullene  

Etter å ha gått igjennom personens bakgrunn, vil det bli laget en plan. Når det gjelder Isha, kan 

temaet eksempelvis bli mangelen på noen av de ønskede kompetansene. Noen mål vil kunne bli satt 

sammen etter hennes behov. I hennes tilfelle ser det ut til at å lære seg Tyrkisk kan være nødvendig 

for å finne en jobb etter endt utdanning og å være i tråd med det sosiale livet i Tyrkia, men viktigst av 

alt å kunne uteksaminere ved å nå C1-nivå på tyrkisk og fortsette som student ved Istanbul University 

der hun tar hovedfag. Hun begynte å studere ved Istanbul University under forutsetning av at hennes 

tyrkiske var på B1-nivå, noe som er obligatorisk for alle utenlandske studenter. I de fleste tilfeller har 

disse studentene problemer med å uttrykke seg på tyrkisk. Språkkurs er ordnet for de som trenger 

det på ISTANBUL KAGEM eller Language Center of Istanbul University eller andre byråer gratis. Når 

det gjelder prosjektet, vil målgruppen vår kunne forbedre sin tyrkisk, slik at de kan bruke språket i 

forretningslivet. 

 Samlet sett er det største behovet for våre deltakere å finne en jobb på slutten av utdanningen på 

universitetet,  som i Sayds eksempel. Etter å ha vurdert sin kompetanse for å forbedre 

karrieremulighetene, vil han også bli veiledet i myke ferdigheter som CV-forberedelser og 

intervjuteknikker, selvtillitsutvikling og selvsikkerhets-Workshop, samt informasjon om de juridiske 

forholdene som kreves for å jobbe innenfor hans nylige status Tyrkia. 

Trinn 3: Arbeidsmarked 

 Selv om vi ikke er ansvarlig for å finne jobber for våre studenter, kan de fortsatt sette opp en avtale 

og snakke med en karriereveileder om arbeidsmarkedet og hvordan man navigerer i dette og hvilke 

ferdigheter de skal utvikle siden de studerer på universitetet for å finne en jobb i utgangspunktet. 

Våre eksperter på senteret, som kjenner betingelsene for arbeidsmarkedet og jobbmuligheter i vårt 

land, gir råd for å identifisere og fremheve de potensielle utviklingsområdene til disse studentene i 

henhold til nyere markedstrender.  

Når det gjelder å forbedre målgruppens karrieremuligheter, vil de med jevne mellomrom også bli 

informert om jobbmulighetene som tilbys av "Talent Gate". Dette er en online plattform lansert 

gjennom presidentskapet i Republikken Tyrkia. På denne plattformen kan selskaper nå ut til 

nyutdannede og universitetsstudenter fra hele Tyrkia for å ansette og møte studentenes behov for 

jobb og internships. Å søke jobbmuligheter og praktikantmuligheter blir sett på som avgjørende for 

høyere utdanningsstudenter. På dette punktet kan ENGIMs (Italia) Protezione Unita a Obiettivo 

Integrazione (PUOI) - Beskyttelses- og integrasjonsprosess brukes. Ifølge en rapport publisert av 

ENGIM, finnes det noen verktøy for søk etter ytterligere jobb / opplæringsmuligheter og for å 

fremme personens faglige profil i det lokale, regionale og nasjonale arbeidsmarkedet. Etter å ha 

gjennomført forretningsetikettekurs, vil studentene være mer klare til å integrere seg i samfunnet og 

arbeidsmarkedet. Dette vil kunne hjelpe studenter som har fått mer bevissthet om seg selv til å være 

klar over jobb- og praktikantmulighetene som passer for dem i arbeidsmarkedet og deres juridiske 

rettigheter til å jobbe med midlertidig beskyttelsesstatus. 

Trinn 4: Høyere utdanning  

Våre deltakere er allerede i høyere utdanning. Med andre ord har de allerede valgt hvilken vei de skal 

følge. Det vi gjør her er å hjelpe dem med å forbedre seg når det gjelder å bli bedre kjent med seg 

selv (trinn 1/2), enten ved å forbedre sine tyrkisk eller andre myke ferdigheter før de uteksamineres 

for å finne en jobb. De bistås også med videre høyere utdanning, det vil si eksempelvis hvordan man 

søker, grunnleggende krav og eksamener eller andre formelle dokumenter. 
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Vedlegg VII  

Verktøykasse og trinn 

 

 

Illustrasjon av FETI-modellen med de forskjellige karriereveiledningsverktøyene 
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Verktøy – Oversikt 

 

Møte personen  

• Workshop (SWAPWest)  

• SØT (Norge) 

• Min boks (Italia)  

• Livslinje (Norge)  

• Karrierekompetanse (Norge)  

 

Tette hullene 

• SØT (Norge)  

• Verktøy Vip 24 (Norge)  

• Min boks (Italia)  

• Karrierekompetanse (Norge)  

 

Arbeidsmarkedsinnsetting  

• Verktøy Vip 24 (Norge)  

• PUOI (Itay)  

• My World of Work (Skottland)  

• Karrierekompetanse (Norge) 

 

 Høyere utdanning 

 

• Online selvvurdering (Tyrkia)  

• Kulturell intelligens (Tyrkia)  

• Taking stock (Skottland)  

• Vurdering av tidligere læring (Skottland) 

 

 

 

 

 

 


