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 Velkommen og introduksjon 

 

Kjære bruker, velkommen til Opplæringsmanualen for veiledere i regi av Project IBM-MORE (Intercultural Business Mediator – Matching Opportunies 

with Resources). IBM-MORE er et Erasmus+ prosjekt for utvikling av innovasjon innen voksenoplæring, som ble implementert fra september 2019 til august 

2021. Prosjektet ble gjennomført av et konsortium bestående av fem partnere i fire europeiske land:: 

 

 

 

 

 

Hovedmålet med IBM-MORE prosjektet er å møte opplæringsbehovet for migranter som er motiverte til å bli entreprenører ved å tilby kvalifisert 

opplæringsstøtte gjennom innovativ digital app-opplæring. IBM MORE -prosjektet støtter lærer og veiledere i voksenopplæring med innovative verktøy og 

metoder som stimulerer innovasjons-, digitale, interkulturelle og entreprenørskapskompetanser til innlærerne via app-basert opplæring.   

Dette inkluderer en pedagogisk håndbok for overførbarhet i europeisk kontekst. Prosjektet vårt undersøker en utvidet forståelse av flyktningeintegrering som 

et verktøy for deltakende samfunnsutvikling innen solidaritetsøkonomien. Kapasitetsoppbyggingen i mottakersamfunnet og tredjelandsborgere for å bygge 

et styrket felleskap, som tar hensyn til behovene til både de nyankomne og lokalbefolkningen.  

www. project-ibm.com  

PARTNER LAND ORGANISASJON 

P1 Belgia MDP Les Monde des Possibles 

P2 Østerrike KIST KIST CONSULT e. U. – MMag. Ingrid Trenner 

P3 Norge MIA Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet 

P4 Spania INFODEF Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L 
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Fokus i IBM-MORE opplæringen 

 

Denne opplæringsguiden hjelper deg med å gjennomføre opplæringen. Den gir deg en oversikt over prosjektet og forklarer måten å øke kunnskap og 

ferdigheter til innlærere innen fem europeiske nøkkelkompetanser (entreprenørskap, digital, matematisk, interkulturell, fremmedspråk), og dermed støtter 

økonomisk integrering gjennom forsterkning av kunnskap og ferdigheter som trengs for oppstart av en ny virksomhet.  

 

I IBM-MORE prosjektets helhet, er dette dokumentet er et av flere som utgjør IBM-MORE Opplærings KIT: 

1) IBM-MORE pensum – inneholder den konseptuelle tilnærmingen, EU-rammeverket og læringsenheter organisert etter læringsutbytte. 

2) Veilederens manual (KIT) –inneholder den pedagogiske tilnærmingen, læringsinnholdet og råd for implementeringen av opplæringen. 

3) Deltakerens manual (KIT) – inneholder praktiske råd som støtter læringsprosessen og forberedelser til sluttprøven. 

 

En IBM-MORE veileder må inneha følgende kjernekompetanse:  

 

• Interkulturell kompetanse: Evne til å samhandle med individer og grupper fra andre kulturer på en vellykket og ordentlig måte.  

• Entreprenørskapskompetanse: Evne til å overføre en idé til en ny virksomhet innen de etablerte økonomiske og juridiske rammeverkene.  

• Emosjonell kompetanse: Grunnlaget for vellykket interkulturell kommunikasjon er emosjonell intelligens og kultursensitivitet 

• Digital kompetanse: Evne til å bruke internett, e-læringsverktøy og multimediafasiliteter..  

• Sosial kompetanse: Dette er mellommenneskelige ferdigheter og holdninger som støtter sosial interaksjon i kulturelt mangfoldige grupper. 
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Konseptet for læring og testing 

IBM MORE har fokus på en ny måte å lære på for migranter, - en endring fra lærersentrert klasseromsundervisning til deltakersentrert online-læring. 

Læringsteknologi gjør det mulig å kombinere dette med pedagogiske metoder, noe som bidrar til blandet læring. For migranter innebærer IBM MORE en 

blanding av kommunikasjon i klasserommet og e-læring.  

En viktig aspekt ved IBM MORE –strategien er å fokusere på den selvstyrte læringen som demonstreres i de to IBM MORE -videoene. Disse videoene er 

tilgjengelige i fem språk og introduserer konseptet til opplæringsappene. 

Video 1: link 

EN: https://youtu.be/AqOWJipy2mI  

FR:  https://youtu.be/6tTo1tWfptw  

DE:  https://youtu.be/FPkVxPRlOg8  

ES:  https://youtu.be/CB2m-QQ8Jl4 

NO: https://youtu.be/cn1LJxD752Y  

Video 2: link 

EN: https://youtu.be/kAOavVoxt-Y  

FR:  https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM  

DE: https://youtu.be/Mqv11EYzL9M  

ES:  https://youtu.be/9eI2r10MeHo  

NO: https://youtu.be/_vh6_73Zsrg  

https://youtu.be/AqOWJipy2mI
https://youtu.be/6tTo1tWfptw
https://youtu.be/FPkVxPRlOg8
https://youtu.be/cn1LJxD752Y
https://youtu.be/kAOavVoxt-Y
https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM
https://youtu.be/Mqv11EYzL9M
https://youtu.be/9eI2r10MeHo
https://youtu.be/_vh6_73Zsrg
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Hensikten med IBM-MORE opplæring  

 

“IBM MORE Intercultural Business Mediator” digital opplæringsplattform ble utviklet for å gi opplæring i europeiske nøkkelkompetanser til migranter, slik 

at de kan bli suksessrike, nye virksomhetseiere i bosettingslandet. Rammeverket for pensumet ble utviklet med grunnlag i kritiske integreringsfaktorer for 

selvsysselsetting og ferdighetsgapet hos migranter, identifisert gjennom en sammenlignende analyse i alle partnerland. IBM-MORE-opplæringen har som 

hensikt å fremme migrantenes tilegnelse av nøkkelkompetanse, inkludert følgende: 

• Å støtte læringsbehovene til migranter for kulturell effektivitet og økonomisk integrering i forretningskontekst  

• Å gjøre undervisningen mer tilgjengelig og studentsentrert med hjelp av online-opplæring i form av apper. 

• Å verdsette europeiske forretningsregler og utnytter dem for effektiv oppstart av virksomheten i et nasjonalt rammeverk 

• Å styrke opplysnings-, veilednings- og rådgivningstilbudet på europeisk nivå. 

• Å validere læring om europeiske verdier for migranter for å forbedre deres integrering. 

. 

 

Et viktig aspekt er å gi opplæring til interkulturelle forretningsmeklere som bygger en bro over kunnskapsgapet til innvandrerentreprenører ved 

å knytte dem til erfaringen av lokalt forretningsoppsett, og ved å sikre en optimal match mellom potensielle muligheter og tilgjengelige 

ressurser.   
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Pensumet er organisert i fem læringsenheter:  

 

 

ENHET 1: Entreprenørskapskompetanse  

ENHET 2: Digital kompetanse 

ENHET 3: Matematisk kompetanse  

ENHET 4: Interkulturell kompetanse 

ENHET 5: Fremmedspråkskompetanse 

 

Alle de pedagogiske komponentene er sammenbundet av en spillbasert 

tilnærming utviklet i IBM MORE, der hver studieenhet handler om fire 

forskjellige dimensjoner: 

1. Livsstil 

2. Kultur 

3. Det juridiske 

4. Kommunikasjon 

 

 

 

ENHET 1:
Entreprenørskapskompetanse

ENHET 2:  Digital kompetanse

ENHET 3: Matematisk kompetanse

ENHET 4:  Interkulturell kompetanse             

ENHET 5:  
Fremmedspråkskompetanse 

1) Livsstil

2) Kultur

3) Det 
juridiske

4) Kommuni-
kasjon
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IBM-MORE opplæringsmatrise viser de individuelle temaene til fire opplæringsområder som dekker fem ulike kompetanser:   
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Målgruppe for opplæring: Innvandrere med  EQF - språknivå: A2 (minst) 

IBM-MORE pensum er rettet mot migranter som har grunnleggende språkferdigheter i landet der de mottar opplæring. 

• Kjønn:  mann eller kvinne  

• Grunnleggende dataferdigheter– nødvendig  

• Opplæringsbehov: interessert i å starte en virksomhet  

• Antall deltakere er begrenset til ca 20 personer per gruppe 
 

Krav til opplæringen 

Tilrettelegging av fasiliteter  

o Opplæringsstart  

o Personlig introduksjon  

o Powerpoint, Video 1+2 inkludert 

▪ Informasjon om IBM MORE 

▪ Opplæringsstruktur 

▪ Learningsutbytte 

o Skriftlig avtale med studenten - signeres 

• Video 1: Introduksjon til prosjektet  

• Video 2: Instruksjon til app-opplæringen 

 

TILLEGG 1: En eksempelavtale mellom den som organiserer opplæringen og deltakeren finner du som TILLEGG 1. Siden de nødvendige 

betingelsene for å lage en avtale kan variere fra land til land, kan eksempelavtalen justeres i henhold til dette. 
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Opplærings- og teststruktur: 

• Læringsaktiviteter/enheter/moduler/læringstimer  

• Sammensetning av læringsmoduler  

• Læringsinnhold  

• Nødvendig materiale: en liste over det nødvendige materialet, inkludert teknologi  

• Mulige resultater og produkter  

• Brukerkontoer til opplæring og eksamen.  

• Brukerkontoer og passord (til opplæring og eksamen) for alle partnerland.  

• Varighet:  

Uker  

Personlig kontakt  

med 

veilederen (timer) 

E-kommunikas-

jon med deltake-

ren (timer) 
 

Selvstendig læring 

med 

internettresurssen 

(timer) 

Sum  

(timer) 
Apper 

Uke 1 1 Ja 2,5 3,5 Opplæring 

Uke 2   Ja  2,0  2,0  Opplæring 

Uke 3 1 Ja  2,5 3,5 Opplæring 

Uke 4   Ja  2,0  2,0  Opplæring 

Uke 5 1 Ja  2,5 3,5 Opplæring 

Uke 6   Ja  2,0  2,0  Opplæring 

Uke 7   Ja 1,0 1,0 Opplæring 

Uke 8 0,5  Ja  2,0  2,5  Avslutningsprøve  

  3,5    16,5  20   
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  Workshop – læringsaktiviteter/enheter/opplæringstimer: 

• Den foreslåtte tidsbruken er veiledende, og kan i praksis variere  

• Workshop med veilederen inngår i blandet læring, og er strukturert til 2 timers opplæring  

• Hele workshopen er oppsummert gjennom et sett med aktiviteter som krever aktivt engasjement av hver deltaker i samarbeidsbasert 

erfaringslæring, «learning by doing». Denne er en bevisst strategi for å forflytte læringen fra det kognitive til det eksperimentelle nivå 

• De pedagogiske prosesser i workshoppene er basert på refleksjon, åpne dialoger, samarbeid og engasjement. Høydepunktet for læring 

med likeverdige læringspartnere er å dele erfaringer og suksesshistorier fra det virkelige livet, noe som motiverer og styrker gruppens 

prestasjoner. Innovasjon og kreativitet gjennomføres og erfares under alle workshop-sesjonene.   

• Dette er en læringsreise der deltakerne selv kan oppdage og fatte interesse for livslang læring. 
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Enheter med apper/timer:  

Område 

Kompetanse 
Livsstil Kultur Det juridiske 

Kommunikas-

jon 
Totalt 

  Enhet 1  

  Entreprenørskap 
6 apper 3,5 t 

  Enhet 2 

  Digital  
6 apper 3,5 t 

  Enhet 3 

  Matematisk 
6 apper 3,5 t 

  Enhet 4 

  Interkulturell 
6 apper 3,5 t 

  Enhet 5 

  Fremmedspråk  
6 apper 3,5 t 

  Avslutningsprøve 5 apper 5 apper 2,5 t 

  Totalt  40 apper 20 t 
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Grensesnittene til de 40 appene i alle fem språk: 

Nr. APP-grensesnitt Beskrivelse Grensesnitt 

1 

 

I denne malen kombineres tekst, bilder, 
lydfiler og videoer som par for å markere 

bilder. 
Riktige par på bilder 

2 

 

I denne malen skal du definere 2-4 grupper der 
ulike elementer skal sorteres. 

Grupperingsoppgave 

3 

 

Grupperingspuslespill: Puslespillbrikkene 
sorteres etter emner. Hver vellykket plassering 

avslører en del av et bilde eller video som 
ligger under brikkene. 

Grupperingspuslespill 

4 

 

Kortene i rutenettet skal gå sammen. Bruk 
«dra og slipp» for å flytte kort fra den øvre 

delen til den nedre. 
Riktig rutenett 

5 

 

Dra og slipp kortene til tabellen som kan ha 
opptil fem kolonner. 

Riktig matrise 
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Nr. App-grensesnitt Beskrivelse Grensesnitt 

6 

 

Svar på spørsmål som gradvis blir vanskeligere Vil du bli millionær? -spillet 

7 

 

Klassisk flervalgsquiz med 
multimediaelementer. Flere riktige svar. 

Velg riktig - Quiz 

8 

 

Klassisk flervalgsquiz med 
multimediaelementer, som har bare et riktig 

svar per spørsmål. 
Flervalgsquiz 

9 

 

I denne malen må tekst, bilder, lydopptak og 
video settes i par.  

Matchende parer 
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Avslutningsprøve med apper/innhold/tidsramme: 

 

 

Moduler Prøve 1 Prøve 2 
Minutter/per prøve 

totalt 

Enhet 1:   Entreprenørskap  

5 apper  
5 apper 

 
90 min 

Enhet 2:   Digital 

Enhet 3:   Matematisk  

Enhet 4:   Interkulturell 

Enhet 5: Fremmedspråk 
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Nødvendige materialer: en liste over nødvendige materialer – teknologi inkludert 

Nr. Liste over materialer 

1 Prosjektor 

2 Flipover-tavle 

3 Tusj 

4 Presentasjonsmateriale 

5 
PC eller laptop med internettilgang, moderne teknologisk utstyr (f.eks. prosjekter, video, pekestokk, høytalere, 

fjernkontroll for powerpoint) 

6 PPT-presentasjoner (Innlærer + Video 1+2) 

7 Oppslagstavle 

8 Utstillingsvegg 

9 Whiteboard-tavle 

11 20 – 25 kontrakter til deltakere 

12 Liste over brukerkontoer 
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Eventuelle resultater og produkter:  

Målet med handlingsorientert utdanning er utarbeidelse av materiale og/eller produkter med lingvistiske handlinger. Dette kan oppnås via arbeid som 

gjøres selvstendig, i pararbeid, gruppevis, i plenum og i prosjektarbeid (med en felles introduksjon, planlegging og samtale) osv.:  

• ferdigstilte apper 

• wallpaper (for eksempel utstilling),  

• rollespill (f.eks. abstrakt, video, foto) eller et skuespill  

• ekskursjoner 

• plakater, kollasjer 

• prosessveiledning 

• simulering 

• protokoller 

• arbeidsdokumenter 
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1. IBM MORE – Opplæring, EQF og sertifisering 

Et av hovedmålene med IBM MORE prosjektet var å utvikle IBM MORE pensum. IBM MORE pensum skal fremme en kvalifiseringsstandard innen 

inkludering og på det flerkulturelle området, samt fostre mobilitet hos mennesker. Det skal også promotere europeisk mobilitet innen voksenopplæring. IBM 

MORE pensum ble utviklet ved å bruke læringsutbyttetilnærming, og er basert på EU-rammeverkene EQF og ECVET. På grunn av den kompleksiteten, 

omfanget og det nivået som forventes av studenter, ble kvalifiseringsbeskrivelsen i IBM MORE lagt inn på nivå 3 og EQF-nivå for språk A2/B1, EQF (det 

europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring). Dette gir muligheter for utvikling til et høyere kvalifikasjonsnivå.  

 

Opplæringspoeng i yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET) er det nye europeiske instrumentet som skal fremme tillit og mobilitet i yrkesutdanning 

og opplæring.  

 

Opplæringspoeng i yrkesrettet utdanning og opplæring (‘ECVET’) har som hensikt å fasilitere overføring, anerkjennelse og akkumulering av evaluerte 

læringsresultater til individer som ønsker å oppnå en kvalifikasjon. Dette vil forbedre generell forståelse av medborgerens læringsresultater og deres 

transparens, transnasjonelle mobilitet og overførbarhet mellom, og eventuelt innenfor medlemsland i området for livslang læring, og vil også forbedre 

mobiliteten til kvalifikasjoner på nasjonalt nivå mellom ulike næringslivssektorer, og innenfor arbeidsmarkedet.  

 

Anbefaling av Det europeiske parlamentet og ECVET-rådet (ECVET anbefaling)4 

http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_Lifelong_Learning_LLL_Final_Web_ISBN.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_Lifelong_Learning_LLL_Final_Web_ISBN.pdf
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ECVET er basert på konsepter og prosesser som brukes på en systematisk måte for å etablere et felles og brukervennlig språk for transparens, overføring 

og anerkjennelse av læringsresultater. Noen av disse konseptene og prosessene er allerede integrert i kvalifiseringssystemer i Europa. ECVET er basert 

på  

• Læringsresultater, som er presentasjon av kunnskap, ferdigheter og kompetanse, og kan oppnås i ulike læringskontekster.  

• Enheter med læringsutbytte som er deler i en kvalifisering. Enhetene kan vurderes, valideres og anerkjennes.  

• ECVET poeng som gir tilleggsopplysninger om enheter og kvalifikasjoner i numerisk form.  

• Poeng som er gitt for innlærerens evaluerte og dokumenterte læringsresultater. Poeng kan overføres til andre sammenhenger, og akkumuleres for 

å oppnå en kvalifikasjon basert på kvalifikasjonsstandarder og regler som eksisterer i spesifikke land. 

  • Felles tillit og partnerskap blant de deltakende organisasjoner. Dette uttrykkes i omforent memorandum og læringsavtaler. 

http://www.ecvet-projects.eu/About/Default.aspx 

 

http://www.ecvet-projects.eu/About/Default.aspx
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1.1. EQF: Det europeiske kvalifiseringsrammeverket  -  felles referansenivåer for språk 

Det felles europeiske rammeverket deler innlærere i tre vide divisjoner som kan deles på seks nivåer: For hvert nivå beskrives det hva innlæreren bør være i stand til å gjøre i lesing, lytting, tale og skriving. Disse 
deskriptorene kan brukes for hvilket som helst språk som snakkes i Europa, og derfor finnes det oversettinger til mange språk: 
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1.2. EQF KVALIFIKASJONSDESKRIPTORER 
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1.3. Varighet og ECVET kreditter i IBM MORE opplæring 

Hele innholdet for opplæring med resultater på nivå 3 (EQF- nivå for språk A2/B1) er 20 timer, avslutningsprøve inkludert. 
 

ENHET Innhold 

Timer 
Prosjekt 

IBM 
MORE 

 
EQF- 

utbyttenivå 
EQF-opplæringsnivået 

ECVET 
poeng 

IBM MORE 

ENHET 1 Entreprenørskap 3,5  
Nivå 3 

A2/B1 

 

ENHET 2 Digital 3,5 Nivå 3 

 
A2/B1 

ENHET 3 Matematisk 3,5 Nivå 3 

 
A2/B1 

ENHET 4 Interkulturell 3,5 Nivå 3 

 
A2/B1 

ENHET 5 Fremmedspråk 3,5 Nivå 3 

 
A2/B1 

 

ENHET 6 Avslutningsprøve 2,5 Nivå 3 

 
A2/B1 

 

TOTALT 20  0,5 
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Oversikt: IBM MORE – Opplæring og avslutningsprøve 
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2. EQF – Kvalifiseringsbeskrivelse  

IBM MORE Trening/Opplæringsenheter/ECVET poeng 

LÆRINGS- 
RESULTAT-
POENG 

NØKKELENHETER NIVÅ OPPLÆRINGS- 

TIMER 
ECVET 
POENG 

GENERISKE ENHETER NIVÅ OPPÆRINGS- 
TIMER 

ECVET 
POENG 

 
 
 
 

Enhet 1: Entreprenørskap 

Enhet 2: Digital 

Enhet 3: Matematisk 

Enhet 4: Interkulturell 

Enhet 5: Fremmedspråk 

Enhet 6: Forberedelser og 

avslutningsprøve for EQF-

sertifiseringsnivå 3. 

EQF NQF   

Ikke aktuelt 

EQF NQF   

 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 

    
 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
   
 

2,5 

 
 
 
 
 
 
 

0,5 

       



 
 

Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Dette prosjektet (2019-1-BE01-KA202-050449) er startet med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer kun synspunktene fra forfatteren, og 

kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for innholdet eller bruken av dette. 

25 

2.1. Enhet 1: Entreprenørskap. Læringsmål -  nivå 3 (3,5 timer) 

ENHET 1: Entreprenørskap  

OPPSUMMERING: Evnen til å konvertere ideer til handling ved å tilegne en følelse av initiativ, entreprenørskap og risikotaging, så vel som evnen til å 

planlegge og styre bærekraftige prosjekter for forretningsvirksomhet ved å bruke muligheter gjennom kommersiell aktivitet. 

LÆRINGS- 
MÅL 

 

KUNNSKAP FERDIGHETER KOMPETANSER NIVÅ ECVET 
POENG ✓ Ha allmenn kunnskap om initiativ og 

entreprenørskap.  
 

✓ Kjennskap til grunnleggende forskrifter om 

spesifikke tillatelser som kreves for å gjøre 

forretninger i mållandet. 

 

 

✓ Identifisere forskjeller i arbeidskultur og 
forretningspraksiser sammenliknet med 
hjemlandet. 
 

✓ Identifisere institusjoner og myndigheter 
ansvarlige for tillatelser som trengs for å starte 
en virksomhet i mållandet.  
 

✓ Identifisere grunnleggende kunnskap om 
opplæringsstandarder som skal nåes for enhet 1, 
etter EQF-nivå 3. 
 

 

✓ Evne til å analysere 
informasjon og 
situasjonsinnhold som trengs 
for å kunne tilby produkter og 
tjenester.  
 

✓ Bruke relevant informasjon til 
å følge lovpålagte prosedyrer, 
og håndtere systemer på en 
positiv måte. 
 

✓ Effektiv bruk av nettverk for å 
finne informasjon og sikre 
støtte fra mentorer. 
 

✓ Løse lovpålagte forpliktelser 
ved å henvende seg til 
kompetente personer og 
myndigheter 

✓ Praktisere utprøvende 
tilnærming; ta risiko og lære 
av feil  
 

✓ Kapasitet til å konvertere 
behov og utfordringer til 
bærekraftig 
forretningsvirksomhet med 
hjelp av kreativ 
problemløsing.  
 

✓ Ta ansvar for bærekraftig 
forretningsdrift innenfor det 
juridiske rammeverket. 
 

✓ I stand til å utføre et 
foreskrevet papirarbeid for 
forretningsdrift. 

EQF NQF 
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2.2. Unit 2: Digital. Læringsmål – nivå 3 (3,5 timer) 

ENHET 2: Digital 

OPPSUMMERING: Evnen til å administrere informasjon ved hjelp av IKT, og bruk av digitale verktøy for å samhandle med leverandører og kunder for 
å tilby produkter og tjenester i en digitalisert økonomi 

LÆRINGS- 
MÅL 

2.1.  

KUNNSKAP FERDIGHETER KOMPETANSE NIVÅ ECVET 
POENG ✓ Bevissthet om nye teknologier og hvordan 

de kan støtte en eksisterende 
arbeidsflytprosess på en nyttig måte. 
 

✓ Lære om en rekke digitale 
samarbeidsverktøy, samtidig som man er 
klar over kulturelt og 
generasjonsmangfold. 
 

✓ Forståelse av relevante søkemotorer, 
selvbetjeningsløsninger, 
lagringsmuligheter og strategier for å 
vurdere informasjonens gyldighet. 

 

✓ Evne til å organisere, lagre og 
hente data, informasjon og 
innhold i digitale miljøer.  
 

✓ Bruke metoder, strategier og 

applikasjoner for å løse 

kommunikative oppgaver. 

 

 

✓ Effektiv bruk av søkemotorer 
for å finne informasjon og 
validere kildenes ekthet  

✓ Tilpasse og praktisere en 
passende oppførselskode i 
forhold til det som skal 
produseres og deles. 
 

✓ Å bruke digitale verktøy 

selektivt for å finne verdi og 

mening i å snakke med andre 

via medier. 

 

 

✓ Ta i bruk en proaktiv, analytisk 
eller kritisk posisjon for å finne 
og lagre digital informasjon. 

EQF NQF 
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2.3. Enhet 3: Matematisk. Læringsmål – nivå 3 (3,5 timer)  

ENHET 3:  Matematisk 

OPPSUMMERING: Evnen til å forstå matematiske regler, identifisere mønstre, analysere modeller for de nødvendige individuelle bruksområder for å løse problemer og ta 

rasjonelle beslutninger 

LÆRINGS- 
MÅL 

 

KUNNSKAP FERDIGHETER KOMPETANSER NIVÅ ECVET 
POENG ✓ Identifisere grunnleggende kunnskap 

om relevans av etablerte mønstre og 
matematiske regler 
 

✓ Forstå hvordan analysere modeller og 

sammenligne tall for å løse dagliglivets 

behov 

 

 

✓ Bevissthet om metodikk som brukes for 

å rasjonelt utforske, identifisere 

spørsmål og trekke bevisbaserte 

konklusjoner. 

 

✓ Identifisere grunnleggende kunnskap 
om opplæringsstandarder som skal nåes 
for enhet 3, etter EQF-nivå 3; 

✓ Evne til å undersøke en bestemt 
situasjon og analysere 
sammenhengen mellom 
problemelementer logisk. 
 

✓ Bruke matematiske 

tankemåter, logisk og romlig 

tenkning i daglig virksomhet 

 

 

✓ Evnen til å utvikle og bruke 
matematiske tenkemåter for å 
løse ulike problemer i 
hverdagslige situasjoner.  

✓ Kapasitet til å tenke og 
drøfte, stille prøvende og 
utforskende spørsmål om 
ulike alternativer. 
   

✓ Utøve resonnement for å 
analysere en prosess, 
samtidig rettferdiggjøre 
eller bevise et resultat. 
 

✓ Ta ansvar for å definere og 
tydeliggjøre problemet som 
skal løses.  

EQF NQF 
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2.4. Enhet 4: Interkulturell. Læringsmål – nivå 3 (3,5 timer) 

ENHET 4:  Interkulturell 

OPPSUMMERING: Evne til å leve I forskjellige kulturer, å håndtere kulturelle forskjeller i forretninger; å være oppmerksom på kulturelle normer for 

effektivitet i det nye landet. 

LÆRINGS- 
MÅL 

 

KUNNSKAP FERDIGHETER KOMPETANSER NIVÅ ECVET 
POENG ✓ Fokus på kulturtilpasset 

adferd, effektive måter å 
kommunisere på med folk som 
har forskjellig bakgrunn. 

 

✓ Identifisere kulturelle 
preferanser og ikke verbal 
kommunikasjon, samt 
kroppsspråk i 
forretningskommunikasjon.  

 

✓ Forstå forbindelsene mellom 
kulturelle væremåter og 
kulturelle/språklige 
ferdigheter i personlige, 
sosiale og profesjonelle 
relasjoner. 

 

           

✓ Anvende interkulturell 
kommunikasjon og 
forhandling i arbeidslivet og 
sosialt, livsmestrings-
ferdigheter 
 

✓ Harmonisere og mekle i 
interkulturelle konflikter i 
forretningslivet og sosialt. 

 

✓ Bidra til bærekraftig 
sameksistens og ansvarlig 
samarbeid mellom alle 
personer i kulturen man er i. 

✓ Tilpasse adferden slik at den 
fungerer effektivt, tenke og 
handle sosialt tilpasset, 
kommunisere og gjøre 
forretninger med personer med 
ulik kulturell bakgrunn. 

 

✓ Innta og uttrykke en positiv 
holdning til endring og nye 
kulturelle omgivelser. 

 

✓ Praktisere empati og tilpasse 
adferd når man kommuniserer på 
tvers av kulturelle forskjeller. 

EQF NQF 
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2.5. ENHET 5: Fremmedspråk. Læringsmål – nivå 3 (3,5 timer) 

ENHET 5:  Fremmedspråk 

OPPSUMMERING: Evne til å kommunisere på et fremmedspråk for å uttrykke individuelle preferanser og løse konflikter mens man samarbeider, å 
integrere nye tilnærminger og strategier for læring, læring ved erfaring, og aksjonsorientert læring I forretningslivet. 

LÆRINGS- 
MÅL 

 

KUNNSKAP FERDIGHETER KOMPETANSER NIVÅ ECVET 
POENG ✓ Lære forretningsspråk I det nye 

landet, i tillegg til 
kommunikasjon og kulturelle 
koder. 

 
✓ Være bevisst på at 

andrespråkstrening 
(grammatikk, vokabular og 
kommunikasjonsstil) er en 
forutsetning for suksess i 
næringslivet. 

. 
 

✓ Identifisere og differensiere 
kommunikasjonsstil i forhold til 
de kulturelle normene i det nye 
landet. 

✓ Ha tilstrekkelig språknivå for 
lytting, tale lesing og skriving (I 
forhold til språkdomenet) 

 

✓ Forstå grunnleggende 
lovrelaterte tekster I kontrakter, 
og lovregler knyttet til 
forretningslivet.  

✓ Delta i kommunikasjon med 
morsmålsbrukere om 
forretningsrelaterte saker, kunne 
argumentere for deres 
synspunkter og kunne uttrykke 
egne meninger. 

✓ Være i stand til å forstå 
morsmålsbrukere når de 
snakker, og vurdere 
stereotypier og fordommer 
hos andre kulturer i 
arbeidslivet. 

✓ Motta og gi tilbakemelding 
til klienter og kunder på en 
kulturelt akseptabel måte. 

✓ Tilpasse adferd i samspill 
med myndigheter og 
institusjoner på 
økonomiområdet. 

 
 

 

EQF NQF 
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2.6. Enhet 6: Eksamen. Læringsmål – nivå 3 (2,5 timer) 

ENHET 6: Forberedelse og eksamen etter EQF- standard   

OPPSUMMERING: Evne til å lære, forberede og delta i en test for å bli sertifisert på nivå 3 (EQF-referanse for språk) , basert på EQF-nivåer  om 
nøkkelkompetanser for LLL. 

LÆRINGS- 
MÅL 

KUNNSKAP FERDIGHETER KOMPETANSER NIVÅ ECVET 
POENG ✓ Grunnleggende kjennskap til nivåene 

som skal oppnås I IBM More, i henhold 
til EQF-nivå 3 og ECVET-poeng:  

 

✓ Lære om kommunikasjon for 
entreprenørskap i et nytt land 

✓ Anerkjenne interkulturell kompetanse 
som en grunnleggende forutsetning for 
suksess i næringslivet. 

✓ Grunnleggende kunnskap om å gjøre 
forretninger effektivt i en digitalisert 
økonomi. 

✓ Lære forretningsetikk og normer I det 
nye landet. 

✓ Kjenne til sertifiseringsprosessen til  
IBM MORE – Det interkulturelle 
ferdighetskortet: trening, testing, 
sertifisering 

✓ Kjenne til bruken av Det interkulturelle 
ferdighetskortet 

✓ Akseptere og gi tilbakemelding på 
en kulturelt tilpasset måte i 
interkulturell dialog. 

✓ Anvende informasjon om 
interkulturelle forskjeller i 
forhandlinger i arbeidslivet og 
ellers. 

 
✓ Løse utfordringer som en 

entreprenør i et interkulturelt 
forretningsmiljø. 

 

✓ Bidra til bærekraftig næringsliv 
ved å samhandle med kunder og 
leverandører fra det nye landet. 

 

✓ Anvende tilegnet kunnskap om 
forretningsnormer I økonomien I 
det nye landet.  
 

 

✓ Anvende diagnoseteknikker for å 
finne profilen til traineene. 

✓ Starte forretning på en 
ansvarlig måte ved å bruke 
nøkkelkompetanser, 
inkludert respektfull 
integrering,i 
arbeidskulturen I det nye 
landet. 

   

✓ Praktisere 
kundeorientering i 
kommunikasjon og adferd i 
det nye landet. 

 

✓ Forhandle og aktivt delta I 
næringslivet i det nye 
landet. 

 
✓ Praktisere og trene I IBM 

MORE, enhet 1-5 ,og 
sertifisering i enhet 6: Det 
interkulturelle 
ferdighetskortet 

EQF NQF 
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Bruker registrering 

Registrering av en bruker er en enkel prosess og krever en e-post-ID for hver bruker på IBM More-nettstedet! 

 

Trainer KIT er en kraftig ressurs som kan brukes til å støtte læringsinnovasjoner og tilpasse seg den unike personligheten til treneren og den dynamiske relasjonen som 

utvikles med traineene under hele prosessen. 

Vi anbefaler å bruke dette som et gratis verktøy KIT til Trainee KIT for optimale resultater. 

 

IBM MORE-teamet 
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TILLEGG 1: En eksempelavtale mellom organisasjon og innlærer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtale mellom 

1) Partner A) IBM MORE prosjektpartnerens navn i ____________(land), _________________(addresse), 
____________________________(telefon), ___________________________(e-post) 
 

2) Partner B) og du som innlærer:  
– Etternavn: _________________ 

 

– Fornavn:      _________________    
 

– Adresse:             _________________ 
 

– Land:           _________________ 
 

– Kontinent:       _________________ 
 

– E-post:               _________________ 
 

– Mobil:              _________________ 
 

– Telefon:            _________________ 
 

 

– Mållandet du vil lære mer om: ___________________________ 
 

– Signatur: 
 

– Partner A)__________________________ Partner B)____________________________ 
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TILLEGG 2: Intercultural Business Mediator.  

  

 


