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1. Forord 
I rapporten "The Missing Entrepreneurs" (2019) identifiserer OECD migranters muligheter til å bli jobbskapere, og de anbefaler at man velger 

retningslinjer og programmer som oppmuntrer til språkopplæring og støtter utviklingen av mer robuste gründernettverk. Prosjektet Intercultural 

Business Mediator: Matching opportunities with resources for entrepreneurs (IBM-More) har som mål å støtte lærere og veiledere i 

voksenopplæringen med innovative verktøy og metoder for å stimulere digital, interkulturell og innovasjons- og entreprenørskapskompetanse hos 

deltakere gjennom App-basert læring. 

Formålet med denne håndboka er å skape et teoretisk rammeverk for entreprenørskap som støtter inkludering av innvandrere og den økonomiske 

veksten i vertslandene. Den inneholder også metodologi som kan være nyttig for migranter og mennesker som jobber med utvikling av migranters 

ferdigheter i entreprenørskap. 

Den pedagogiske håndboka vil gjøre det mulig for deg å gjennomføre dette læringsopplegget. I boka finner du en kort oversikt over prosjektet og 

forklaringer på hvordan man kan øke kunnskapen, ferdighetene og kompetansen til deltakerne slik at de utvikler de fem europeiske 

nøkkelferdighetene (entreprenørskap, digital, matematisk interkulturell og andrespråkskompetanse). Dette vil bidra til at migrantene får en økonomisk 

integrering via styrking av deres kunnskaper, ferdigheter og kompetanser i å bygge opp egen virksomhet. 

Dette dokumentet er en del av flere dokumenter i IBM-MOREs verktøykasse for læring:  

1) IBM-MORE læreplan – inneholder den konseptuelle tilnærmingen, EQF/ECVET rammeverket og læringsenhetene organisert etter 

læringsmål. 

2) Lærer verktøykasse– inneholder den pedagogiske tilnærmingen, læringsinnholdet og tips til implementering av kursene. 

3) Deltaker verktøykasse – inneholder praktiske tips for å støtte læringsprosessen og forberedelser til evaluering. 
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2. Bakgrunn 
Like mye som sosial integrasjon, er økonomisk integrasjon en nødvendig prosess for migranter: sysselsetting er et middel til  sosial anerkjennelse 

og konstruksjon av sosial identitet, samt oppnåelse av en viss autonomi. Imidlertid er personer av utenlandsk opprinnelse, og spesielt de fra 

utviklingsland, proporsjonalt lavere representert blant de sysselsatte på arbeidsmarkedet i OECD -land. 

Faktisk er arbeidsledigheten for utlendinger bosatt i EU i gjennomsnitt dobbelt så høy som for arbeidstakere med vertslandets nasjonalitet, selv om 

det er bred enighet om fordelene i å lykkes med å integrere migranter i det nasjonale arbeidsmarkedet. 

Årsakene til høyere arbeidsledighet blant migranter er sammensatte,- fra systemiske faktorer som diskriminering på arbeidsmarkedet (Pécoud, 2003) 

til sosiale faktorer som språkbarrierer og migranters evne til å håndtere kulturelle koder. Den økonomiske og sosiale komité (2000) understreker den 

grunnleggende rollen til foretak i solidaritetsøkonomien i fire viktige deler av integreringsprosessen for migranter: helse og sosial, bolig, opplæring 

og utdanning. Disse foretakene kan bidra til å øke bevisstheten om rettighetene man får ved å bosette seg i Den europeiske union, og bidra til arbeid 

og aktiv integrering av migrantene i vertssamfunnet. 

Ifølge Migrant integration statistics (2020), var omtrent 26,1 millioner mennesker i yrkesaktiv alder (20-64 år) selvstendig næringsdrivende i EU-27 i 

2019. Rundt 24,3 millioner var statsborgere, mens 1,7 millioner var ikke-statsborgere (men det var flere ikke-EU-borgere enn borgere fra andre EU-

land). 

Den svake representasjonen av personer med innvandrerbakgrunn i statistikken viser at entreprenørskap også har sine barrierer, selv om det kan 

være et mulighetsområde for sosioøkonomisk integrering for mennesker av utenlandsk opprinnelse. Det viser behovet for å forsterke de forskjellige 

mekanismene som gir innvandrerne lettere tilgang til informasjon, opplæring og sosiale nettverk, noe som igjen vil forenkle tilgangen til 

arbeidsmarkedet og entreprenørskap.  
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EUs råd vedtok 22. mai (2018) en revidert anbefaling om europeiske nøkkelkompetanser (EKC) for livslang læring. Utviklingen av digital kompetanse, 

interkulturell kompetanse og entreprenørskapskompetanse har vist seg å være verdifull for Europas vekst og velstand. 

Mobilt europeisk statsborgerskap og entreprenørskap utgjør kjernen i Europa 2020-strategien for å bringe veksten tilbake, og oppnå høyere nivåer 

av selvsysselsatte. Likevel er selvsysselsetting langt fra vanlig, som tidligere nevnt. Den europeiske strategien understreker at en forbedring av 

digitale ferdigheter har en framskyndende innvirkning på entreprenørskap. 

Prosjektet har også utviklet en database med informasjon, og en digital plattform som bidrar til utvikling av nøkkelferdigheter og holdninger som 

fremmer entreprenørskap. Denne plattformen oppfordrer til utvikling av digitale ferdigheter og har en metodologi som fremmer disse ferdighetene 

både for grupper og individer. 

Prosjektet vårt utforsker en mer omfattende forståelse av integrering av flyktninger gjennom deltakende samfunnsutvikling i 

solidaritetsøkonomisektoren. Kapasitetsbygging i mottakermiljøene handler ikke bare om samling av faglig kunnskap og ressurser, men 

myndiggjøring av det mottakende felleskapet og tredjelandsborgere slik at det bygges et sterkt fellesskap som tar hensyn til behovene til både 

nykommere og lokalbefolkningen. Denne håndboka inneholder et kapittel og to opplæringsmoduler som kan bidra til å øke bevisstheten om 

solidaritetsøkonomien. 
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3.   Introduksjon til IBM MORE prosjektet 
Prosjektet “Intercultural Business Mediator - Matching Opportunities with resources for entrepreneurs” understreker behovet for å fremme 

interkulturelle entreprenørskap for å øke sosial inkludering og økonomisk integrering av immigranter. Prosjektet identifiserer og adresserer risikoen 

for isolasjon for immigrant-entreprenører som er langt unna sine kulturelle røtter. Dette handler ikke bare om språkbarrierer, men om manglende 

ledelseserfaring i å håndtere et entrperenørskapsprosjekt. En tilegnelse av de ferdighetene som er identifisert av EU-kommisjonen som de europeiske 

nøkkelferdighetene er et nødvendig skritt i denne prosessen og hovedfokuset i dette prosjektet.   

3.1. MÅL 

Dette prosjektet har utviklet en nyskapende digital plattform for læring via APPer som vil støtte innvandreres læring i ulike emner samt understøtte 

deres nøkkelkompetanser. Læringen via APPer dekker den relevante informasjonen de trenger for å bli entreprenører i Europa, og prosedyrene de 

må følge i hvert enkelte land. APPene gir også læring som understøtter kritisk kunnskap og bidrar til å utvikle matematiske ferdigheter og 

ledelsesferdigheter. Dette er viktige faktorer I entreprenørskap, og møter informasjonsbehovene til de som ønsker å etablere en virksomhet. APPene 

har en dobbel funksjon siden de gir læring så vel som relevant informasjon. IBM-MORE prosjektet har som mål å støtte lærere og veiledere med 

nyskapende verktøy og metoder som stimulerer deltakerne til innovasjon, digitalisering og utvikling av interkulturelle og 

entreprenørskapskompetanser gjennom APPs-basert læring. 
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3.2. MÅLGRUPPER 

Dette prosjektet har to målgrupper: 

•  Lærere i yrkesfag og andrespråkslærere, samt lærere i interkulturelle ferdigheter og entreprenørskap. 
• Innvandrerentreprenører som har minst A2/B1 nivå i vertslandets språk. 

For å møte behovene til innvandrere som ønsker å blir entreprenører, er det nødvendig å bidra med kvalitetssikret støtte gjennom nyskapende 
digital lærling via APPer. IBM-MORE prosjektets mål er å gi lærere og veiledere nyskapende verktøy og metoder for å stimulere læring og utvikle 
digital, interkulturell og entreprenørskapskompetanse. I tillegg til en unik samling av metoder og verktøy, har konsortiet i dette prosjektet også 
utviklet en pedagogisk håndbok som bidrar til at materialet kan anvendes i en europeisk kontekst. 

Fire partnere fra Østerrike, Belgia, Norge og Spania - med omfattende ekspertise i karriereveiledning for innvandrere og utdanning for voksne, 
har samarbeidet om å utvikle disse prosjektresultatene: 

• Intellektuelt resultat 1: Online Digital Database of good practices and intercultural resources for Migrant Entrepreneurs (based on a 
needs framework, which was identified through comparative analysis)  

• Intellektuelt resultat 2: Konseptualisering og utvikling av læreplan basert på de europeiske nøkkelkompetansene (EKC) i en digital 
læringsplattform for læring via APPer 

• Intellektuelt resultat 3: IBM-MORE pedagogisk håndbok 

Dette dokumentet, IBM-MORE pedagogisk håndbok, intellektuelt resultat 3 i prosjektet, inkluderer blant annet et selvevalueringsverktøy (SAT) til 
bruk før og etter læringsprogrammet, retningslinjer for sertifisering basert på læreplanen(basert på EQF and ECVET), og en verktøykasse for 
henholdsvis lærere og deltakere. Dokumentet er en oppsummering av ulike metoder som er utviklet og brukt i implemetrengen av prosjektet, 
inkludert ekstra verktøy for å skreddersy tilnærmingen til interkulturell entreprenørskapsutdanning for innvandrere I Europa. 

Den presenterer IBM MORE tilnærmingen på en praktisk og anvendbar måte. Basert på piloteringen, var det nødvendig å legge til en liste med 
metodiske anbefalinger og en ordliste.   
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4. IBM MORE prosjektpartnere 
Konsortiet har partnere fra fire europeiske land – Belgia, Østerrike, Norge og Spania – som har høy ekspertise I hovedområdene i prosjektet: yrkesfag-

og voksenopplæring, entreprenørskapsutdanning og integrering av innvandrere, samt bruk av ny teknologi for læring. Le Monde des Possibles var 

ledende partner, med alle partnere bidro mye til hver del i prosjektet. 

4.1. PARTNER 1: BELGIA 

Organisasjonens navn Le Monde des Possibles 

Land  Belgia (Liège) 

Beskrivelse Le Monde des Possibles er en non profit organisasjon grunnlagt i 2001 for å fremme tilgang til lesing og skriving, IKT og 
fransk som andrespråk, samt å tilby sosiale og juridiske tjenester til innvandrere. De arbeider for å fremme 
menneskerettigheter gjennom interkulturell og folkeopplysende utdanning. 

Ekspertiseområder 
- Fransk som andrespråk 
- IKT læring 
- Sosial og juridisk bistand 
- Folkeopplysende utdanning 
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4.2. PARTNER 2: ØSTERRIKE 

Organisasjonsnavn KIST Consult e.U. (KIST) 

Land Østerrike (Klagenfurt) 

Beskrivelse Kist Consult er en privat virksomhet, med spesialisering innen utvikling, markedsføring og overføring av nasjonale og 
internasjonale utdannings-og voksenopplæringsprogram og prosjekter. KIST tilbyr løsninger innenfor utvikling av HR. 

Ekspertiseområder - Entreprenørskapsutdanning 
- Teknisk og yrkesfaglig utdanning og læring 
- Interkulturell læring 
- IKT 
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4.3. PARTNER 3: NORGE  

Organisasjonsnavn Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MIA) 

Land 
 

Norge (Oslo) 

Beskrivelse  Stiftelsen Mangfold I arbeidslivet (MIA) er en ideell stiftelse. MiAs formal er å fremme deltakelse for alle I arbeidslivet og 
samfunnet, uavhengig av bakgrunn. MiA tilbyr veiledning, utdanning og skreddersydde kurs i mangfoldsledelse, ledelse 
på flerkulturelle arbeidsplasser og norsk som andrespråk mm. 

Ekspertiseområder - Mangfoldsledelse 
- Norskundervisning  
- Interkulturell læring 
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4.4. PARTNER 4: SPANIA 
 

Organisasjonsnavn Instituto para el fomento del desarrollo y la formación (INFODEF) 

Land  Spain (Valladolid) 

Beskrivelse Institute for the Promotion of Development and training’ er et privat og uavhengig senter for forskning, utvikling og 
nyskaping som har som formål å utforme og gjennomføre prosjekter som bidrar til å oppnå bærekraftig og inkluderende 
utvikling gjennom utdanning kultur og innovasjon. 

Ekspertiseområder - Innovative læringsmetoder 
- EQF og ECVET læreplaner 
- IKT-baserte verktøy 
- Arbeidsrelaterte læringsprogrammer 
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5. Prosjektets tidslinje 
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6. Europeiske nøkkelkompetanser 
Begrepet "nøkkelkompetanser" refererer til det europeiske rammeverket for nøkkelkompetanser for livslang læring (European Commission, 2018a) 

som har utviklet en kontekst for læring av nøkkelkompetanser i livslang læring. 

Kompetanser defineres her som en blanding av kunnskaper ferdigheter og holdninger tilpasset konteksten. Nøkkelkompetanser er de 

kompetansene som alle individer trenger for personlig utvikling, aktivt medborgerskap, sosial inkludering og arbeid. 

Det offisielle rammeverket skisserer åtte nøkkelkompetanser i Official Journal of the European Union 4.6.2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lese og skrivekompetanse 

• Flerspråklig kompetanse 

• Matematisk kompetanse og kompetanse i naturvitenskap, teknologi og ingeniørfag  

• Digital kompetanse 

• Personlig, sosial, og læringskompetanse 

• Medborgerskapskompetanse 

• Entreprenørskapskompetanse 
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Denne definisjonen av nøkkelkompetanse er nødvendig for å etablere et felles rammeverk for anbefalinger. Dette tiltaket skal bidra til at voksne 

deltakere utvikler sine ferdigheter videre slik at de svarer til forventingene I arbeidsmarkedet, som er mer varierte i dag, på grunn av den teknologiske 

utviklingen. I en rapport fra 2006, ble det I anbefalingene understreket at det er et «gap mellom de utdanningsnivåene som blir forventet i nye jobber 

og utdanningsnivåene til den europeiske arbeidsstyrken». Derfor er det viktig å utvikle verktøy som fremmer individers kapasitet i daglig læring. 

IBM-More søker å fremme læring I flere temaer, hovedsaklig relatert til interkulturelt entreprenørskap og de nødvendige ferdighetene for innvandrer 

entreprenører. 

Gjennom denne læringsprosessen vil deltakerne følge en strategi som åpner en dør til kulturen I vertslandet. Ved å lære et nytt språk og sosiale 

og kulturelle koder i et nytt land, nye ferdigheter og nøkkelkompetanser, vil de få tilgang til entreprenørskapsmuligheter. Dette inkluderer også 

kunnskap om egen adferd, tradisjoner, stereotyper, fordommer, samfunnet, kjønn og alder i landet de bor i. 

Ny digital læring via web-apper støtter deres læringsprosesser og bidrar til at de kan dra nytte av mangfoldet i et nytt land. De kan nyskape og 

tilpasse sitt entreprenørskap kreativt og aktivt ved å anvende sine nyvunne ferdigheter som interkulturelle entreprenører. De verdsetter rikdommen 

I kulturer, og bruker den til effektiv integrering på arbeidsplassen så vel som i det sosiale livet. De fremmer bevisstgjøring om at interkulturell ledelse 

er viktig i organisasjoner, og verdsetter prosessen med å ønske utlendinger velkommen.  
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7. Utvikling av en online digital database 
Den digitale databasen består av en samling av nyskapende praksiser, prosjekter, politikker, metoder, pedagogiske tilnærminger, ressurser og 
verktøy som støtter innvandrer entreprenører. Databasen gir innovative tilnærminger og information fra regionale, nasjonale og internasjonale 
nøkkelaktører på feltet..  

7.1. Datakategorier 

Databasen inneholder 100 deler. 80 regionale og nasjonale deler fra nordiske og spanske, tyske og franskspråklige regioner, og 20 deler på et 
internasjonalt nivå. 

7.2. Fagfellevurdering 

For å sikre kvaliteten på materialet, har vi gjennomført en omfattende fagfellevurderingsprosess. Datamaterialet som ble identifisert og samlet av 
hver partner, ble fagfellevurdert av de andre. Formålet med denne prosessen var: 

– Å verifisere at dataenheten var plassert I riktig kategori, 
– Å unngå duplikater og feil, 
– Å sikre at lenkene og nettsiden var funksjonell 

Nyttig å vite: Siden lenkene hører til tredjepart, er det mauling at en lenke som var funksjonell når materialet ble utformet og revidert, ikke er 
funksjonell på et seinere tidspunkt. Vennligst klikk på følgende lenke for å få tilgang til databasen online: 

 https://dops.docly.net/MiA-testdatabase/English/ 
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8. Mål for læringen 
“IBMs interkulturelle forretningsmegleres” digitale læringsplattform ble utviklet for å gi læringsmuligheter for innvandrere i de europeiske 

nøkkelkompetansene slik at de kunne få en suksessfull oppstart av egen virksomhet i sitt nye hjemland. Læringsprogrammet ble utviklet for å 

kompensere for et gap mellom ferdighetene til innvandrere og kritiske faktorer for selvsysselsetting, basert på komparative analyser i partnerlandene. 

IBM MORE-programmet skal bidra til å utvikle nøkkelkompetanser hos innvandrere gjennom: 

 

• Å støtte læringsbehovene til innvandrere knyttet til kulturell effektivitet og økonomisk integrering i en næringslivskontekst 

• Å gjøre læring mer tilgjengelig og deltakerorientert ved å bruke online læringsapper 

• Å vektlegge viktigheten av å kjenne til europeiske reguleringer for næringslivet for å gi effektive oppstartsbedrifter i et nasjonalt 

rammeverk 

• Å styrke informasjon, rådgiving og veiledning på europeisk nivå 

• Å validere læring om europeiske næringslivspraksiser for innvandrere for å øke deres sjanser for økonomisk suksess 

• Å tilby en eksamen og et sertifikat basert på like kvalitetsstandarder i alle partnerlandene 

 

Et viktig aspekt er å lære opp interkulturelle forretningsveiledere  som kan tette kunnskapsgapet for innvandrerentreprenører gjennom å 
koble dem til etablert næringsliv og sikre en optimal match mellom potensielle muligheter og tilgjengelige ressurser. 
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9. Digital læringsplattform via APPer 
BM MORE prosjektet følger en nyskapende tilnærming med blandet læring via APPer i den digitale læringsplattformen, som ble utviklet spesielt 
for læring av europeiske nøkkelkompetanser.  

9.1. Læringsmoduler basert på det europeiske kvalifiseringsrammeverket (EQF) 
Det europeiske krediteringssystemet for yrkesfaglig utdanning og læring (ECVET) er det nye europeiske instrumentet for å fremme gjensidig tillit og 
mobilitet i yrkesfaglig utdanning og læring. Basert på kompleksitet, omfang og læringsnivå forventet av deltakerne, har IBM MORE programmet 
landet på (EQF) nivå 3 og følgende EQF-nivå for språk: A2/B1. Programmet kan også, basert på behovene I det enkelte land, utvikles videre på 
høyere kvalifiseringsnivåer. 

Læreplanen er utviklet for deltakerene med minimum språkkompetanse på EQF nivå A2/B1.   

Kunnskapsdelen er strukturert i fem moduler som er forbundet med hverandre og komplementære. into five modules that are interconnected as 
well as complementary. De fem modulene er (1) Entreprenørskap, (2) Digitale ferdigheter, (3) Matematiske ferdigheter, (4) Interkulturelle 
ferdigheter, og (5) Språklige ferdigheter. 

9.2. Spillifisering 

Den pedagogiske tilnærmingen til  “spill-basert læring” gjør den lærerik såvel som underholdende. Læringsmetoden er  “learning by doing” og 
selv-instruerende, det er et minimum av lærerintervensjon. Deltakerens læringsopplevelse og motivasjon styrkes ved å introdusere enn vinne- og 
prestasjonsmekanisme. «Definisjon av spillbasert læring: Den mest vanlige definisjonen av spillbasert læring refererer til at man låner spill-
prinsipper og bruker de i reelle situasjoner for å engasjere deltakere (Trybus 2015). Date gjør at  “studentene engasjerer seg i  læringsmateriale på 
en lekende og dynamisk måte.”   

Pho, A., & Dinscore, A. (2015). Game-based learning. Tips and Trends. Plass,  
J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of game-based learning. Educational Psychologist, 50(4), 258-283.) 
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9.3. En fantasiverden av læring 

Det er fem ulike fantasielementer som deltakerene kan utforske og vinne. Vennligst se tabellen nedenfor. 

Jord Ild Vann Luft Rom 

Entreprenørskap Digitalt Matematisk Interkulturell Språklig 

 

I “Elementet jord” er APPen om entreprenørskapskompetanse gjemt under jordkloden, og deltakeren kan vinne en IBM LOGO når hen har løst 
APP-oppgavene.  

I “Elementet ild” er APPen om digital kompetanse gjemt under en flamme, og deltakeren kan vinne en IBM LOGO når hen har løst APP -oppgavene. 

I “Elementet vann” er APPen om matematisk kompetanse gjemt under en foss, og deltakeren kan vinne en IBM LOGO når hen har løst APP-
oppgavene. 

I “Elementet luft” er APPen om interkulturell kompetanse gjemt under en malstrøm, og deltakeren kan vinne en IBM LOGO når hen har løst APP-
oppgavene. 

I “Elementet rom” er APPen om språklig kompetanse gjemt under en galakse, og deltakeren kan vinne en IBM LOGO når hen har løst APP-
oppgavene.  
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9.4. Profilen til en IBM MORE lærer 

IBM-MORE lærere må ha 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. 

 

9.5. Profilen til en IBM-MORE deltaker 

En IBM-MORE deltaker har innvandrerbakgrunn, er motivert for å bli en interkulturell entreprenør, og har minimum språkkompetanse på EQF 
nivå A2/B1 i det landet de skal ta opplæringen. 

• Kjønn:  mann, kvinne eller egendefinert 

• Grunnleggende IKT-ferdigheter: en nødvendig forutsetning 

• Læringsbehov: interessert i å etablere en virksomhet  

• Antall deltakere er begrenset til 20 per gruppe 
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9.6. Krav til kurset 

Tilrettelegging av kursfasilitetene 

• Oppstart 

o Personlig introduksjon 

o PPT inkludert video 1+2 

! Informasjon om IBM MORE 

! Læringsoppleggets struktur 

! Læringsmål 

o Signere kontrakter med deltakerne 

• Video 1: Introduksjon til prosjektet  

• Video 2: Instruksjoner til APP-treningen 

 

Nyttig å vite: En eksempelkontrakt mellom kursorganisator og deltaker finnes i Vedlegg 1.  

Siden det kan være ulike rammer for kontrakter I de forskjellige land, kan eksempelkontrakten endres ved behov. 
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9.7. Konsept for læring og evaluering 

IBM-MORE fokuserer på nye læringsmåter for innvandrere,- noe som innebærer en endring fra lærersentrert tavlebruk og forelesninger, til 

deltakerorientert online læring. Dette støttes av tilgjengelige læringsteknologier som gjør det mulig å oppnå pedagogiske resultater via blandede 

løsninger. IBM-MORE tilbyr en blanding av klasseromsundervisning og e-læring for innvandrere. 

Læringsmodulene I IBM MORE har som mål å fremme en forståelse av de europeiske nøkkelkompetansene for å fremme økonomisk integrering 

gjennom interkulturell entreprenørskapsutdanning. IBM MORE plattformen for læring via APPer tilbyr 40 APPer basert på spillifisering. APPene er 

tilgjengelig på engelsk, fransk, spansk norsk og tysk. 

Et viktig aspekt av IBM - MORE strategien er fokuset på selv-ledet læring, som vist i de to animerte IBM-MORE videoene. Disse videoene er 

tilgjengelig på fem språk, og introduserer prosjektet IBM MORE så vel som bruk av den digitale plattformen. Videoene er tilgjengelig på engelsk, 

fransk, spansk, norsk og tysk. 
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9.8. Animerte videoer 

I tillegg til digital læring via apper, er animerte videoer et supplement til den digitale læringspakken. Deltakerne vil få informasjon presentert i en 
appellerende form, både visuelt og auditivt. Disse videoene finnes også via nettsiden. 

9.8.1.Video 1: Introduksjon 

Prosjektets konsept forklares I en animert video (1) som er tilgjengelig på engelsk og alle 
prosjektspråkene – fransk, norsk, spansk og tysk. 

           Her er lenkene som vil ta deg til video 1! 

• IBM MORE Introduction EN: https://youtu.be/AqOWJipy2mI 

• IBM MORE Introduction DE: https://youtu.be/FPkVxPRlOg8 

• IBM MORE Introduction FR: https://youtu.be/6tTo1tWfptw 

• IBM MORE Introduction ES: https://youtu.be/CB2m-QQ8Jl4 

• IBM MORE Introduction NO: https://youtu.be/cn1LJxD752Y  
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9.8.2.Video 2: Instruksjon 

En animert video som forklarer spillifisering og læring via APPer er tilgjengelig på engelsk og alle prosjektspråk - fransk, spansk, norsk og tysk.  

 

           Her er lenkene som tar dere til video 2! 

•  IBM MORE Instructions EN: https://youtu.be/kAOavVoxt-Y 

•  IBM MORE Instructions DE: https://youtu.be/Mqv11EYzL9M 

•  IBM MORE Instructions ES: https://youtu.be/9eI2r10MeHo 

•  IBM MORE Instructions FR: https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM 

•  IBM MORE Instructions NO: https://youtu.be/_vh6_73Zsrg   

 

 

!

!

!
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9.9. De fem APP modulene 

 
9.9.1. Modul 1: Entreprenørskapskompetanse 

Modulen om entreprenørskap inkluderer APPer som informerer om prosessen om å bli en entreprenør I Europa, og er tilpasset hvert partnerland. 
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9.9.2. Modul 2: Digital kompetanse 

 

Modulen om digital kompetanse inneholder APPene som informerer om online verktøy for e-handel, online markedsføring og virtuell kommunikasjon, og er 
tilpasset hvert partnerland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. 

Denne publikasjonen står kun for forfatterens regning, og Europakommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruken av dette materialet. 

 

  30 

 

9.9.3. Modul 3: Matematisk kompetanse 

 

Modulen om matematisk kompetanse inneholder APPer som informerer om grunnleggende bedriftsøkonomi, kostnadsoverslag, konverteringer og 
forretningstilbud, og er tilpasset overt partnerland. 
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9.9.4. Modul 4: Interkulturell kompetanse 

 

Modulen om interkulturell kompetanse inneholder APPer som informerer om kundeservice i multikulturelle samfunn, kultursensitivitet og konfliktløsning, og er 
tilpasset hvert partnerland.  
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9.9.5. Modul 5: Språkkompetanse  

 

Modulen om språkkompetanse inneholder APPer som informerer om kulturelle koder for konversasjon, såvel som grunnleggende vokabular for næringsdrivende, 
og er tilpasset hvert partnerland. 

 

!  
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9.10. APP reisen – fra læring til evaluering 

Det er 30 APPer for læring og 10 APPer for to sett med evaluering: Deltakerne skal registrere seg for deltakelse gjennom online login. Det er 30 APPer for læring, 
og kun etter gjennomføring av hele pakken, kan deltakeren starte evaluering av de første fem APPene. Dersom deltakeren trenger å repetere evalueringen, finnes 

det et sett med fem flere evaluerings APPer. 

Evalueringsresultatene dokumenteres i Intercultural Business Mediator Skills Card. 

!  
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9.11. Tips for lærere eller mentorer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktig antall deltakere. For å heve læringserfaringen til 
deltakerne, er det viktig å ha en PC per deltaker. 

Infrastruktur. Forsikre deg om at alle pCene er 
operative, og at klasserommet har en god 
internettforbindelse. 

Dårlig internettforbindelse. Klasserom uten rask 
internettforbindelse bør unngås. 

Dos Don´ts 

La deltakerne selv definere sine interesseområder og 
læringsmål. 

Ikke press deltakerne til å gjøre noe de ikke er klare for 
ennå. 

Før læringen. Ha klar tilgangskode til alle deltakerne 
inkludert brukernavn og passord. 

Sørg for at det blir tid og rom for refleksjon og 
kommunikasjon etter læringsøkten. 

Ikke glem å justere modellen i forhold til 
tilbakemeldingene du får. 

Gi eksempler som kan knyttes opp mot deltakernes 
liv.  

Ikke glem at kulturelle variabler er viktige. 
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!  

Gå gjennom EQF og ECEVT rammeverkene. Bruk disse EU 
rammeverkene som referanse i arbeidet ditt. 

Ikke glem målgruppa. Tilpass læringen slik at den passer til 
deres behov. 

Revider læringsplanen periodisk. Revidering bør planlegges 
med jevne mellomrom. 

Ikke glem å evaluere. Etter gjennomføring av kurset, husk å 
evaluere effekten og ev nye behov. 

Dos Don´ts 
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10. Skreddersydd læringsprogram  
IBM MOREs tilnærming til å utforme et skreddersydd program er forklart her. 

I rammeverket for  IBM MORE prosjektet, er definisjonen av skreddersydd treningsprogram knyttet til godkjennelse av kompetanser via EQF & 

ECVET.  

Det europeiske rammeverket for kvalifisering (EQF) er et Europa-omfattende kvalifiseringsrammeverk som rommer kvalifikasjoner fra de ulike 

medlemslandene. Det er en type oversettelse av nasjonale kvalifikasjoner som bidrar til at kvalifikasjoner fra ulike EU land blir lettere å forstå.  

ECVET er et teknisk rammeverk for overføring, godkjennelse, og, der det passer, akkumulering av læringsresultater som bidrar til å gi en kvalifisering. 

ECVET er en desentralisert mekanisme som bygger på frivillig tilslutning fra medlemslandene og parter med interesser i yrkesopplæring. Den bygger 

på at gjensidig tillit må etableres mellom de involverte. ECVET fokuserer på en rekke tekniske komponenter som til sammen fasiliterer en prosess 

med godkjenning av læring, uavhengig av hvilket land og utdanningssystem læringen foregikk i. 

Læringsresultater er definert I Anbefalinger fra Europaparlamentet og Rådet for etablering av EQF, og i en lignende ECVET anbefaling som et 

«uttrykk for hva en deltaker kan, forstår og klarer å gjøre etter å ha gjennomført en læringsprosess, og som er definert som kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse.» Læringsresultater utvikles vanligvis som en del av prosessen med utforme og bygge kvalifikasjoner, og kan oppnås av individuelle 

deltakere, gjennom ulike læringsstier, i ulike modaliteter og læringskostekster (formelle, ikke formelle og uformelle).  

!  
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10.1. Hvordan utforme et skreddersydd program? 

Skreddersydde kurs er utformet for å kunne tilpasses karakteristika og/eller behov hos ulike deltakere. 

Individuelle behov (også kalt subjektive behov) er behovene som den enkelte deltaker erfarer i læringssituasjonen. De inkluderer faktorer som 

holdninger og motivasjon læringsstil, læringsevner og læringsferdigheter. Holdninger og motivasjon kan blir positivt styrket dersom kurset er basert 

på en detaljert analyse av deltakernes objektive behov, fordi det bidrar til å sikre en tydelig hensikt med læringen. Men de subjektive behovene som 

handler om læringsprosessen vil bare komme til overflaten i løpet av læringsprosessen. Dermed er det slik at selv om analysen av deltakernes 

objektive behov gir en basis for planlegging av undervisningen, vil det å avdekke og respondere på subjektive behov i læringsprosessen være en 

oppgave å følge opp for læreren. Fordi slike subjektive behov endrer seg under læringsprogresjonen, vil dette være en oppgave som må følges opp 

kontinuerlig.  

Det neste skrittet er å bestemme hvordan man kan organisere instruksjonen for å inkludere deltakerne i leksjonene. Å tilpasse læringsmålene til 

deltakerne krever at inntaksprosedyrene fokuserer på læringsmålene, og organiserer en læringssti som passer og sikrer tilgjengeligheten til passende 

læringsmateriale slik at deltakerne kan nå læringsmålene. Dette krever ferdigheter I instruksjon som en gjennomsnittlig instruktør ikke har. 
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11. Struktur læring og evaluering 
• Læringens varighet 
• Læringsaktiviteter/enheter/moduler/timer 
• Læringssammensetning 
• Læringsinnhold 
• Påkrevd materiale: Liste over materialer - inkludert teknologi  
• Mulige resultater og produkter 

11.1. Læringens varighet 

Uker  Personlig kontakt 
med lærer (timer) 

E-rapport  
til deltaker 

Egenlæring med 
nettressurser (timer)  

resources (hours) 
Sum  

(timer) Apper  

Uke 1 1 Ja 2,5 3,5 Læring 

Uke 2   Ja  2,0  2,0  Læring 

Uke 3 1 Ja 2,5 3,5 Læring 

Uke 4   Ja 2,0  2,0  Læring 

Uke 5 1 Ja 2,5 3,5 Læring 

Uke 6   Ja 2,0  2,0  Læring 

Uke 7   Ja 1,0 1,0 Læring 

Uke 8 0,5  Ja  2,0  2,5  Eksamen  

  3,5    16,5  20   
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11.2.   Arbeidsverksted - læringsaktiviteter/enheter/læringstimer:  

Nyttig å vite: Tiden som er foreslått kan i praksis variere i en gjennomføring. 

 

11.2.1.  Arbeidsverkstedet med læreren er den blandede læringsdelen, og er strukturert som 3,5 timers læring.  
 

Arbeidsverkstedsprosessen inkluderer et sett med aktiviteter som er nødvendige for å sikre aktivt engasjement fra hver deltaker og samarbeid 

innenfor learning by doing. Det er en bevisst strategi for å skifte fra kognitivt til erfaringslæringsmodus. 

• De pedagogiske prosessene i arbeidsverkstedet er basert på refleksjon, anerkjennende intervju, dialoger, samarbeid og aktivt engasjement. 

De framhever kollegalæring, deling av egne livserfaringer og individuelle suksesshistoier som motiverer og øker gruppas prestasjoner. 

 

• Innovasjon og kreativitet leves ut og erfares i alle arbeidsverkstedene. 

 

• Dette er en læringsreise i egenstyrt oppdaging og engasjement for livslang læring.  
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11.2.2.  Enheter med Apper/timer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Områder 

 

  

Kompetanser  

Livsstil Kultur Lovverk Kommunikasjon Sum timer 

  Enhet 1:   Entreprenørskap  6 Apper 3,5 timer 

  Enhet 2:   Digital  6 Apper 3,5 timer 

  Enhet 3:   Matematikk  6 Apper 3,5 timer 

 Enhet 4:   Interkulturell  6 Apper 3,5 timer 

  Enhet 5:   Andrespråk 6  Apper 3,5 timer 

Første og andre evaluering 5 Apper 5 Apper 2,5 timer 

Alle 40 Apper 20,0 timer 
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11.2.3. Brukergrensesnitt for de 40 Appene på de fem språkene 

Nr. APPer-
brukergrensesnitt Beskrivelse Brukergrensesnitt 

1 

 
Tekst, bilder, lydklipp og videoer må ordnes 

parvis på et bilde.  Koble bilder til par 

2 
 

Deltakerne definerer grupper og kobler 
elementer til gruppene. Koble elementer til grupper 

3 
 Gruppe - puslespill: Bitene i et puslespill må 

knyttes til emner. Hver oppgave avdekke et 
underliggende bilde eller en video. 

Gruppe puslespill 

4 

 

Kort i et rutenett må kobles. Bruk dra og slipp.  Koble kort i rutenett 

5 
 

Dra og slipp kort i en tabell med opptil fem 
kolonner. Dra og slipp  
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Nr. APPer 
brukergrensesnitt Beskrivelse Brukergrensesnitt 

6 
 Svare på spørsmål med økende 

vanskelighetsgrad.  Millionærspillet 

7  Klassisk flervalgs-quiz med multimedia-
elementer. Flere svar er riktige. Quiz med flere riktige svar 

8 
 Klassisk flervalgs-quiz med multimedia-

elementer. Ett svar per spørsmål er riktig. Flervalgs -quiz med ett riktig svar 

9 
 Tekster, bilder, lydfiler og videoer må ordnes 

parvis. Koble par 



 

 

 

11.2.4. Evaluering med Apper/innhold/tidsbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduler  Eksamen 1 Eksamen 2 Minutter/per eksamen 
totalt 

Unit 1:   Entreprenørskap 

5 APPer 
 

5 APPer 
90 min. 

Unit 2:   Digitale ferdigheter 

Unit 3:   Matematiske 
ferdigheter  
Unit 4:   Interkulturelle 
ferdigheter  

UNIT 5: Andrespråk 
 

"  
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11.2.5. Nødvendig materiell: en liste over nødvendig materiell - inkludert teknologi  

Nr. Liste over materiell 

1 Prosjektor 

2 Flippover 

3 Tusjer 

4 Utstyr 

5 PC eller laptop med tilgang til internett, medieteknologi  
(f.eks  video, høytaler, fjernkontroll til PPT) 

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

7 Oppslagstavle 

8 Presentasjonsvegg 

9 Whiteboard 

11 20 – 25 kontrakter til deltakere 

12 Liste over deltakerkontoer 
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12. Bruk av IBM MOREs digitale plattform 
 

BM MOREs digitale læringsplattform for læring av de europeiske nøkkelkompetansene via APPer er en nyskapende løsning som fremmer 

interkulturell entreprenørskapsutdanning og nyskapende praksiser i en digital epoke. Denne enheten skal gi en enkel trinn for trinn 

veiledning for effektiv bruk av IBM MOREs digitale læringsplattform. 

12.1. Byggesteinene  

• Digitale komponenter:  
 

o Nettbasert infrastruktur på prosjektets nettside: https://www.project-ibm.com/apps-training/ 

o Animert video 1 – Introduksjon (Vennligst se enhet 7 i denne håndboka) 

o Animert video 2 – Instruksjon (Vennligst se enhet 7 i denne håndboka) 

 
• Analoge komponenter:  

 
o IBM MORE Verktøykasse for lærere 

o The IBM MORE Verktøykasse for deltakere 
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12.2. Forberedelser til treningen 

Læreren skal gå til IBM MOREs nettside: https://www.project-ibm.com/ og få et hovedinntrykk av konteksten, hensikten og resultatene som 
er utviklet av prosjektpartnerne. Dette materialet er tilgjengelig I fem språk: EN, DE, FR, NO, ES. 

 

 

 

 

VENNLIGST GÅ NED PÅ SIDEN! 
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Vennligst gå gjennom den digitale online databasen for å bli kjent med samlingen av verktøy og ressurser for å støtte yrkesfaglærere i interkulturell 
entreprenørskapsutdanning: https://www.project-ibm.com/  

 

 

VENNLIGST GÅ NED! 
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Vennligst koble de to videoene. Animert video 1 – Introduksjon and Animert video 2 – Instruksjon her:  

https://www.project-ibm.com/  
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Vennligst les IBM MORE Verktøykasse for lærere og IBM MORE Verktøykasse for deltakere. De er også tilgjengelige som vedlegg til 
denne håndboka i alle språk. 

Vennligst forbered læringsøktene som forklart I forrige enhet. Etter en bli kjent-runde og introduksjon, vennligst se de to animerte videoene: 

introduksjon og instruksjon. 

Så snart spillifiseringsprosessen er forklart og forstått av deltakerne, vennligst 

introdusert IBM MOREs digitale læringsplattform  til deltakerne: 

https://www.project-ibm.com/apps-training/ By clicking on the above link, you 

will be directed to the New User Registration.  
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12.3. Læringsstart  

Deltakerne får beskjed om registrere seg på IBM MOREs digitale plattform. Det er en enkel prosess hvor deltakerne må legge inn sin     

e-postadresse og lage et passord. 

Vennligst forklart deltakerne at denne registreringen er nødvendig for å følge opp hvilke APPer som løst og hvilket nivå den enkelte 

deltaer har oppnådd. Når de er registrert, vil hver deltaker for en bekreftelse på e-post. Login for registrerte brukere kompletteres med å 

bruke e-post ID og passord. Deltakerne vil umiddelbart bli dirigert til læringsressursene.  

Det er fem læringsområder. Hver læringsapp er gjemt i en  fantasiverden for læring: Det er fem ulike fantasielementer som deltakeren kan 

utforske og vinne, se tabellen nedenfor: 

FANTASIELEMENT Jord Ild Vann Luft Rom 

KOMPETANSE SOM SKAL 
LÆRES: 

Entreprenørskap Digitale ferdigheter Matematiske 
ferdigheter 

Interkulturelle 
ferdigheter 

Språklige 
ferdigheter 

APPENE ER GJEMT UNDER: Jordklode Flamme Foss Malstrøm Galakse 

 

I hver av disse elementene, kan deltakeren vinne en IBM LOGO etter å ha løst en APP-oppgave. Den digitale plattformen holder oversikt over hvor 
mange løste og uløste APP-oppgaver den enkelte deltakeren har. Dette vises visuelt i læringsplattfomen. 
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        EKSEMPEL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVEM: Brukernavn 

HVOR: Oppnåd level 

HVA:Score = Antall spilte apper 

HVORDAN:Uløste APPer gjemt under et 
fantasielement. Klikk for å åpne APPen. 

NÅR:Så snart en APP-oppgave er løst, 
kommer IBM MORE logoen fram.  
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Når alle APP-oppgavene er løst, er alle tre nivåene oppnådd. 

 
Entreprenørskap Digitale 

ferdigheter 
Matematiske 
ferdigheter 

Interkulturelle 
ferdigheter 

Språklige 
ferdigheter TOTAL 

Nivå 1 (Læring) 6 APPer 6 APPer 6 APPer 6 APPer 6 APPer 30 APPer 

Nivå 2 (Evaluering 1) 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 5 APPer 

Nivå 3 (Evaluering 2) 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 5 APPer 

 40 APPer 

 

Klikk på ikonet for å åpne en uløst APP-
oppgave. Løs oppgaven riktig for å vinne 
IBM MORE logoen. 
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13.    IBM MORE – læreplan, læringsopplegg, EQF/ECVET og 
sertifisering  

Et av hovedmålene til IBM MORE prosjektet er å fremme en lik standard for kvalifisering i interkulturelt entreprenørskap, mobilitet av personer, 

og et europeisk område for yrkesfaglig læring. IBM MOREs læreplan ble utviklet ved å anvende en tilnærming basert på læringsresultater, 

med referanse til EU rammeverkene EQF og ECVET. 

Basert på kompleksiteten, omfanget og nivået av læring som forventes av deltakerne, er IBM MOREs kvalifiserings beskrivelse 
fastsatt til (minst) European Qualification Framework (EQF) nivå 3 og EQF-level A2/B1 for språkkompetanse. Dette gir muligheter 
til utvikling av høyere kvalifiseringsnivåer nasjonalt. 

Det europeiske sertifiseringssystemet for yrkesfaglig utdanning og læring (ECVET) er det nye europeiske instrumentet for å promotere 

gjensidig tillit og mobilitet i yrkesfaglig utdanning og læring. 

Det europeiske sertifiseringssystemet for yrkesfaglig utdanning og læring (ECVET) har som formål å fasilitere overføring, godkjenning og 

akkumulering av vurderte læringsresultater til individer som ønsker å oppnå en kvalifisering. Dette vil bedre den generelle forståelsen av 

medborgeres læringsresultater og gjennomsiktigheten til dem, samt transnasjonal mobilitet innen medlemsland i et grenseløst livslangt 

læringsområde, og det vil også bedre mobiliteten til kvalifikasjoner på nasjonalt nivå mellom ulike sektorer i økonomien og innen 

arbeidsmarkedet. 

Anbefalt lesing: Vi anbefaler lærere å lese følgende dokument: 

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

gjennomsiktighet, overførbarhet og godkjennelse av læringsresultater. Noen av disse begrepene og prosessene finnes allerede i 

kvalifiseringssystemene i Europa. ECVET er basert på: 

• Læringsmål, som er erklæringer om kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kan bli tilegnet i ulike læringskontekster. 

• Enheter med læringsresultater som er komponenter i kvalifikasjoner. Enheter kan bli vurdert, validert og godkjent. 

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

• Poeng som gis for vurderte og godkjente læringsresultater til en deltaker. Poeng kan overføres til andre kontekster og 

akkumuleres til en kvalifikasjon basert på kvalifiseringsstandardene og reguleringene som finnes i de deltakerne 

landene. 

• Gjensidig tillit og partnerskap mellom deltakende organisasjoner. Dette er uttrykt i «Memoranda of Understanding and 

Learning Agreements».  

Anbefalt lesing: Vi anbefaler yrkesfaglærere å lese følgende dokument: http://www.ecvet-projects.eu/About/Default.aspx 

13.1. EQF: Det europeiske kvalifiseringsrammeverket - felles referansenivåer for 
språkferdigheter 

 

Det felles europeiske rammeverket deler deltakere i tre deler, som igjen kan deles inn i seks nivåer. For hvert nivå er det beskrevet hva en 

deltaker skal kunne gjøre når det gjelder lesing, lytting, muntlig produksjon og skriving. Disse beskrivelsene kan anvendes på alle de 

europeiske språkene, og de er oversatt til mange språk. Nivåene er:  
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13.2. EQF KVALIFIKASJONSBESKRIVELSER 
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13.3. Varighet og ECVET poeng - IBM MORE kurs 

Innholdet i læringsmålene på nivå 3 (EQF-level for languages: A2/B1) vil være 20 timer inkludert eksamen. 

ENHETER Innhold Timer 
 

EQF-nivå resultat EQF-nivå språktrening  
ECVET-
poeng 

IBM MORE 

ENHET 1 Entreprenørskap 3,5 
 

Nivå 3 
A2/B1 

 

ENHET 2 Digitale ferdigheter 3,5 Nivå 3 
 

A2/B1 

ENHET 3 Matematiske ferdigheter 3,5 Nivå 3 
 

A2/B1 

ENHET 4 Interkulturelle ferdigheter 3,5 Nivå 3 
 

A2/B1 

ENHET 5 Andrespråk 3,5 Nivå 3 
 

A2/B1 
 

ENHET 6 Eksamen 2,5 Nivå 3 
 

A2/B1 
 

TOTAL 20  0,5 
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13.4. Oversikt: IBM MORE – læring og eksamen 
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13.5.  EQF – kvalifiseringsbeskrivelse 

IBM MORE Kurs/Læringsenheter/ECVET poeng 

ENHETER 
LÆRINGS-

RESULTATE
R 

NØKKELENHETER NIVÅ LÆRINGSTI
MER 

ECVET 
POENG 

GENERISKE ENHETER NIVÅ LÆRINGS-
TIMER 

ECVET 
POENG 

 
 
 
 
Enhet 1: Entreprenørskap 
Enhet 2: Digitale ferdigheter 
Enhet 3: Matematiske ferdigheter 
Enhet 4: Interkulturelle ferdigheter 
Enhet 5: Andrespråk 
 
Enhet 6: Forberedelse og eksamen 
på EQF-sertifiseringsnivå  3 

EQF NQF   

Ikke i bruk 

EQF NQF   

 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

    
 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
 
 

2,5 

 
 
 
 
 
 
 

0,5 
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13.6. Enhet 1: Entreprenørskap. Læringsmål - nivå 3 (3,5 timer) 

ENHET 1: Entreprenørskap  

OPPSUMMERING: Evnen til å konvertere ideer til handling ved å ta initiativ, fremme entreprenørskap og risikotaking, så vel som evnen til å planlegge og styre 
bærekraftige næringsprosjekter ved å bruke muligheter som oppstår gjennom kommersiell aktivitet. 

LÆRINGS-
RESULTAT

ER 

KNOWLEDGE SKILLS COMPETENCIES LEVEL 
ECVET 

POINTS " Ha allmenn kunnskap om initiativ og 
entreprenørskap.  
 

" Kjennskap til grunnleggende forskrifter om 
spesifikke tillatelser som kreves for å gjøre 
forretninger i det nye landet. 
 
 

" Identifisere forskjeller i arbeidskultur og 
forretningspraksiser sammenliknet med 
hjemlandet. 
 

" Identifisere hvilke institusjoner og 
myndigheter som er ansvarlige for de 
tillatelser som trengs for å starte en 
virksomhet i det nye landet.  
 

" Identifisere grunnleggende kunnskap om de 
opplæringsstandarder som skal oppnås  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 sine 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 

   



        

Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. 

Denne publikasjonen står kun for forfatterens regning, og Europakommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruken av dette materialet. 

                                                                                                                                                                                                                                        

61          

 

13.7. Enhet 2: Digitale ferdigheter.  Læringsresultater – nivå 3 (3,5 timer) 

 ENHET 2: Digitale ferdigheter 

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-
RESULTATER 

KUNNSKAP FERDIGHETER KOMPETANSER 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 adferd 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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13.8. Enhet 3: Matematiske ferdigheter. Læringsresultater – nivå 3 (3,5 timer)  

 ENHET 3:  Matematiske ferdigheter 

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

LÆRINGS-
RESULTATER 

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, og 
kunne rettferdiggjøre eller 
bevise et resultat. 
 

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

EQF NQF 
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13.9. Enhet 4: Interkulturelle ferdigheter. Læringsresultater  – nivå 3 (3,5 timer) 

ENHET 4:  Interkulturelle ferdigheter 

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-
RESULTATER 

KUNNSKAP FERDIGHETER KOMPETANSE 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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13.10. Enhet 5: Andrespråk. Læringsresultater – nivå 3 (3,5 timer) 

ENHET 5:  Andrespråk 

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. 

LÆRINGSRE
SULTATER 

 
 
 

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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13.11. Enhet 6: Eksamen. Læringsresultater – nivå 3 (2,5 timer) 

ENHET 6: Forberedelser og eksamen i henhold til EQF-standarden  

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-
RESULTATER 

KUNNSKAPER 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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14.  Selvevalueringsverktøy (SEV) 
Hensikten med SEV 

Selvevalueringsverktøyet (SEV) er et verktøy som hjelper innvandrere som er interessert i entreprenørskap med å identifisere og evaluere 

den nødvendige kompetansen som trengs for å vurdere de beste læringsveiene ut fra egne liv og behov. 

Selvevaluering spiller en viktig rolle i utviklingen av selvoppfatningen om kompetanse. Det selvrapporterende spørreskjemaet skal deles ut 

på forhånd, før og etter opplæringen, for å brukes til selvrefleksjon og vurdering. Derfor bør deltakerne bruke tid på å lese spørsmålene og 

reflektere over seg selv og sin utvikling. Svarene på spørsmålene er individuelle, og de kan brukes som referansepunkter, og for å oppnå 

individuell forbedring. 

 EX ANTE SELVEVALUERING  

spiller en viktig rolle i å utvikle selvoppfatningen. De følgende spørsmålene skal besvares før bruk av materialet for IBM MORE IO2 

læringsmål. Hver deltaker bør bruke litt tid på spørsmålene og reflektere over dem. Svarene er personlig materiale som kan brukes som 

referansepunkt for personlig utvikling. 

 POST ANTE SELVEVALUERING 

Selvevaluering spiller en viktig rolle i å utvikle selvoppfatningen. De følgende spørsmålene skal besvares etter bruk av materialet for IBM 

MORE IO2 læringsmål. Hver deltaker bør bruke litt tid på spørsmålene og reflektere over dem. Svarene er personlig materiale som kan 

brukes som referansepunkt for personlig utvikling. 

Vi anbefaler lærere å bruke selvevalueringsverktøyet knyttet til læringsmålene i IO2) og gjøre dem tilgjengelig som vist i håndboken(IO3). 



        

Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. 

Denne publikasjonen står kun for forfatterens regning, og Europakommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruken av dette materialet. 

                                                                                                                                                                                                                                        

67          

15. Litteratur 
1. The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship, OECD Publishing, 2019, https://doi.org/10.1787/3ed84801-en 

2. Migrant Integration Statistics, 2020 Edition, Eurostat, Katarzyna Kraszewska, Piotr Juchno, Ani Todorova, Eurostat, Unit F2 — Population and 

migration https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12278353/KS-06-20-184-EN-N.pdf/337ecde0-665e-7162-ee96-

be56b6e1186e?t=1611320765858 

3. Pécoud, A. (2003). Self-employment and immigrants’ incorporation: The case of Turks in Germany. Immigrants and Minorities, 22, 247–261, 

https://www.researchgate.net/publication/233187055_Self-Employment_and_Immigrants'_Incorporation_The_Case_of_Turks_in_Germany 

4. Intercultural dimensions of entrepreneurship, A. Radziszewska, 

https://www.researchgate.net/publication/270270524_Intercultural_dimensions_of_entrepreneurship 

5. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning Text with EEA relevance. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 

6. European Commission. (2018a). Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning. Brussels. [Online]. 

https://ec.europa.eu/education/s i tes/education/files/ recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf 

7. European Commission. (2007). Key Competences for Lifelong Learning: European Reference Framework. Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities [Online]. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN 

8. Europe 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf 



        

Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. 

Denne publikasjonen står kun for forfatterens regning, og Europakommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruken av dette materialet. 

                                                                                                                                                                                                                                        

68          

9. COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 

10. The European Qualifications Framework (EQF) - Description of the eight EQF levels, Euro Pass, https://europa.eu/europass/en/description-eight-

eqf-levels 

11. The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), ECTS users' guide 2015, https://ec.europa.eu/education/resources-and-

tools/document-library/ects-users-guide_en 

12. Using ECVET to Support Lifelong Learning: Annotated examples of how ecvet can be used to support lifelong learning, http://www.ecvet-

projects.eu/Documents/ECVET_Lifelong_Learning_LLL_Final_Web_ISBN.pdf 

13. ECVET: an instrument for mobility and recognition, http://www.ecvet-projects.eu/About/Default.aspx 

14. European Economic and Social Committee. (2018) Social economy enterprises as a driver for migrant integration. (Own-initiative opinion) 

Rapporteur: Giuseppe GUERINI. [Online]. https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/social-economy-

enterprises-driver-migrant-integration-own-initiative-opinion 

15. Economic and Social Committee. (2000) The Social Economy and the Single Market [Online]. OJ C 117, 26.4.2000, p. 52. 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/social-economy-and-single-market 

16. Suggested SELFIE questions on Blended Learning, https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/blended-learning-

nov21_en.pdf 

17. The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs, CJ Bonk, CR Graham –John Wiley & Sons, 2012. 

https://www.wiley.com/en-gb/The+Handbook+of+Blended+Learning:+Global+Perspectives,+Local+Designs-p-9780787977580 



        

Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. 

Denne publikasjonen står kun for forfatterens regning, og Europakommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruken av dette materialet. 

                                                                                                                                                                                                                                        

69          

18. Pho, A., & Dinscore, A. (2015). Game-based learning. Tips and Trends. 

https://www.academia.edu/39821204/The_use_of_games_in_teaching._Game-Based_Approach 

19. Plass, Jan & Homer, Bruce & Kinzer, Charles. (2015). Foundations of Game-Based Learning. Educational Psychologist. 50. 258-283. 

10.1080/00461520.2015.1122533. https://www.researchgate.net/publication/293328392_Foundations_of_Game-Based_Learning 

20. What is Gamification in Learning and Education? S. Kim, S. Kibong, https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-47283-6_4 



        

Project IBM – MORE: Project Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. 

Denne publikasjonen står kun for forfatterens regning, og Europakommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruken av dette materialet. 

                                                                                                                                                                                                                                        

70          

16. Ordliste: 
APP er et dataprogram, eller mjukvare, laget med med et spesielt formål som du kan laste ned på mobilen eller en mobil enhet. 

Animasjon er en metode der bilder manipuleres til å bli bevegelige.  

Vurdering av læringsutbytte er prosessen med å verdsette kunnskaper ferdigheter og/eller kompetanser til et individ opp mot predefinerte kriterier 

(læringsforventninger, måling av læringsutbytte). Vurdering følges typisk av validering og sertifisering. 

Blandet læring eren tilnærming til utdanning som kombinerer online læringsmateriale og muligheter for interaksjon online med tradisjonell 

klasseromsundervisning. Det krever fysisk tilstedeværelse både av lærer og student, med noen elementer av student kontroll som tidsbruk, sted eller 

tempo. 

Tilbakemeldingsskjema/spørreskjema er et skjema som skal fylles ut av kursholderen og deltakeren om deres opplevelse av kurset. 

Spillifisering er bruk av spillelementer og spillprinsipper i ikke -spill-kontekster.  Det kan også bli definert som aktiviteter og prosesser for å løse 

problemer ved å bruke spill-elementer. 

Selvevaluering er evaluering av en selv eller ens handlinger, holdninger eller prestasjoner.  

Selvkorrigering er noe som korrigerer egne feil og svakheter 

Selvstyrt læring  er når et individ definerer sine egne læringsbehov, mål og tilnærming 

Ferdighet er evnen til å gjøre oppgaver og løse problemer 
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17. Vedlegg:  
1. VEDLEGG 1:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt mellom 
Partner A) Navn prosjektpartner IBM MORE i ____________(land), _________________(adresse), ____________________________(telefon), 

___________________________(e-post) 

 
1) Partner B) og deg som deltaker: 

– Etternavn: _________________ 
 

– Fornavn:      _________________ 
 

– Adresse:             _________________ 
– Land:           _________________ 

 

– Kontinent:       _________________ 
 

– E-post:               _________________ 
 

– Mobil:              _________________ 
 

– Telefon.:            _________________ 
 
 

– Target country you want to learn for: ___________________________ 
 

– Signature of the authorized person and the trainee: 
 

– Partner A) __________________________ Partner B) ____________________________ 
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2. VEDLEGG 2: IBM MORE LÆRINGSMATRISE.  
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3. VEDLEGG 3:   
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4. VEDLEGG 4: 

 EX ANTE SELVEVALUERING : Entreprenørskapskompetanse 
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 EX ANTE SELVEVALUERING: Digitale ferdigheter 
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EX ANTE SELVEVALUERING: Matematiske ferdigheter 
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EX ANTE SELVEVALUERING Interkulturelle ferdigheter 
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EX ANTE SELVEVALUERING: Språklig kompetanse 
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POST SELV EVALUERING: Matematiske ferdigheter 
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POST SELVEVALUERING: Interkulturelle ferdigheter 
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POST SELVEVALUERING: Språklig kompetanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


