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Förord

Denna handbok är ett resultat av samarbetet mellan Sverige, Tjeckien och Italien. Den har

utvecklats inom ramen för projektet COTW- Citizen Of The World (projektnummer

2021–1-SE01-KA204-077911). Resultaten av handboken är baserade på genomförda

djupintervjuer av både migranter och professionella i alla partnerländer. I intervjuerna av

både professionella och migranter framkom ett behov inom framförallt tre områden;

Svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, bristen på digital kunskap och att kunna

bygga broar mellan samhället och individen.

Syftet med vårt projekt Citizen Of The World är att stärka och bredda de professionellas

kunskaper, så att de blir fullt utrustade för att stärka och förbättra de viktigaste

kompetenserna och kvalifikationerna hos illitterata och lågutbildade migranter. Vidare syftar

projektet till att stärka migranterna, ge dem verktyg för att stärka sina liv, kunskap om

vidareutbildning och en högre grad av förtroende för sig själva och sina förmågor.

Syftet med denna handbok är att ge ett stöd och ett användbart verktyg för professionella

som arbetar med migranter. Handboken innehåller tre kapitel där fokus ligger på både

teoretiska bakgrunder, praktiska exempel och aktiviteter. Det finns också ett avsnitt med

bästa praxis.

Handboken är strikt baserad på de praktiska erfarenheterna från lokala workshoppar i

respektive partnerland. Alla avsnitt har pilottestats både med professionella och migranter.

Handboken är uppbyggd som ett praktiskt verktyg för att enkelt integreras i de

professionellas dagliga arbetsliv.

COTW PROJEKTPARTNERS:

Italien – CESIE

www.cesie.org

Tjeckien – Centrum demokratického vzdělávání

www.demokraticke-vzdelavani.cz

Sverige – Vetlanda Lärcentrum

www.vetlandalarcentrum.se

COTW-projektets webbsida:

www.cotw-erasmus.com

http://www.cesie.org
http://www.demokraticke-vzdelavani.cz
http://www.vetlandalarcentrum.se
http://www.cotw-erasmus.com


BYGGA BROAR:

KAPITEL I

SOCIAL OCH KULTURELL INTEGRATION AV
MIGRANTER OCH ATT SKAPA GEMENSKAP



Kapitel I - Bygga broar: Social och kulturell integration av
migranter och att skapa gemenskap

NYCKELORD: stärka, aktivering, integration, sociokulturellt utbyte

I det här kapitlet diskuterar vi vikten av samhällsintegration och utforskar vägar och sätt att

koppla samman migranter och ett majoritetssamhälle. Vi har valt flera områden, där vi

föreslår hur man kan implementera metoder för interkulturellt utbyte och aktivering av

migranter. I följande text fokuserar vi på var och hur man genomför aktiviteter som förbinder

migranter och majoritetssamhället på lokal nivå. Vi delar och kommenterar framgångsrika

kunskapsmetoder och utforskar nya möjliga riktningar och vägar för att skapa band och

nätverk mellan grupper.

I takt med att världen blir alltmer mångfaldig ökar utbildningens roll i att bygga inkluderande

samhällen och hjälpa människor att bli toleranta och lära sig att leva tillsammans. Migration,

förflyttning och utbildning: Bygga broar, inte murar1 Rapporten ser utbildning av både

ungdomar och vuxna som ett huvudsakligt verktyg för att hantera migration och acceptans

från värdbefolkningen. Invandrare och flyktingar är föremål för stereotyper, fördomar och

diskriminering, och även vår första fältundersökning visade att det inte alltid finns en positiv

inställning till migranter och flyktingar hos värdbefolkningen.2

Vår utgångspunkt är att grunden för integration inte bara är på det individuella, personliga

planet, utan att ett engagemang i en interkulturell tvåvägsdialog också är en viktig del.

Integration är en bilateral process och involverar både flyktingars vilja till integration och

värdländernas vilja att acceptera integration (Strang & Ager, 2010).3 Man är överens om att

integration inte bara handlar om att göra migranter till samhällsmedlemmar i det nya

hemlandet. Att främja samverkan i lokala samhällsgrupper är en långsiktig process, och här

undersöker vi hur man framgångsrikt kan underlätta ett interkulturellt utbyte och "hjälpa

människor att leva tillsammans, inte bara vara toleranta"4

Som anges i den nuvarande handlingsplanen för integration och inkludering omfattar

integration alla individer i samhället:

"Det europeiska sättet att leva är inkluderande. Integration och inkludering är viktigt för

människor som kommer till Europa, för lokala samhällsgrupper och för det långsiktiga

välståndet i våra samhällen och stabiliteten i våra ekonomier. Om vi vill hjälpa våra

4 Ibid. p. 79

3https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_
Remaining_Agendas

2 Ibid.

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866
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samhällen och ekonomier att blomstra måste vi stödja alla som är en del av samhället, där

integration är både en rättighet och en plikt för alla.” 5

Integration är inte assimilering
Erfarenhet av migration visar att det är en pågående process av identitetsförändring, men

integration innebär inte assimilering eller förlust av den ursprungliga identiteten. Känslor av

främlingskap och hinder som migranter möter under anpassning och uppbyggnad av sitt nya

liv är en del av hur de finner sin nya plats i världen. I moderna mångkulturella samhällen

respekteras och värderas de nyanländas identiteter av lokalbefolkningen. Migranter kan ha

flera, ibland kompletterande typer av tillhörighet. Framgångsrik integration innebär att

migranten själv känner till det nya landet, dess värderingar och system. Att behärska det

lokala språket är en grundläggande förutsättning för att uppnå detta.

Aktivering
Social integration går hand i hand med aktivt deltagande. Eftersom vårt projekt är fokuserar

på att betona migranters egenmakt, är dess mål att inte bara integrera utan också att

migranter blir självständiga i sina liv. Att aktivera migranter, stödja dem att vara självständiga

individer som kan utnyttja sina möjligheter, fatta beslut, skapa sin egen livsplan och få en

personlig tillfredsställelse är det övergripande syftet med Citizen Of The World-projektet.

Detta är av särskild betydelse för de missgynnade och lågutbildade nyanlända. Som

Europeiska kommissionens handlingsplan för integration och inkludering6 betonar, är det

viktigt att förhindra underprestationer hos migranter och att låta dem utveckla sin potential.

Att stödja migranter och flyktingar kan ofta kännetecknas av att de är offer, så vi anser att det

är viktigt att betona migranternas egenmakt – inte längre se dem som offer eller sätta dem i

"andra" roller utan att se dem som oberoende och aktiva människor som har sin egen

handlingskraft. Syftet för vårt projekt är inte bara migranters deltagande i kulturlivet, utan

även den mottagande befolkningens mottagande och bekämpning av diskriminering. Detta

leder i det långa loppet till att ge migranter möjlighet att självständigt bidra till sina nya

samhällsgrupper. Strang och Ager (2010)7 argumenterar för att om vi ska kunna bygga broar

måste det finnas möjligheter för människor att träffas och ha ett ömsesidigt fördelaktigt

utbyte. Exempel på detta kan vara migrantverksamheter som stödjer socialt utbyte, hjälper

till att bygga ömsesidig förståelse och växelverkan.

7https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_
Remaining_Agendas

6https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration-and-integration/integration/
action-p

5https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/the-ec-presents-its-eu-action-plan-on-integration-an
d-inclusion-2021-2027
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Gemenskap
Samhällsarbete och social integration är en lång, pågående process. Detta kapitel är en

möjlig inspirationskälla för samhället och socialarbetare att hjälpa migranter och flyktingar

att komma till rätta i ett nytt land samt att bygga upp deras sociala kapital och kapacitet.

Ager och Strang (2008) betraktar sociala kontakter som en nyckelfaktor i

integrationsprocessen på lokal nivå.8 Sålunda bör de som arbetar med migranter försöka

engagera migranter att delta i sina lokala samhällsgrupper. Inte bara genom att initiera och

arrangera sina egna evenemang och utbytesaktiviteter, utan också genom att introducera

migranter till andra alternativ och möjligheter att engagera sig i det lokala samhället. Det är

viktigt att inte begränsa migranter till aktiviteter i en viss organisation, utan att vägleda dem

till andra resurser och platser. Det är viktigt att hålla migranter informerade om aktuella

lokala händelser och kollektiva evenemang. Det är ett sätt att bygga migranters integration

och tillhörighet, genom positiv samvaro med andra.

Desinformation och fördomar

Med ett ökande antal migranter och flyktingar i europeiska länder erfar många av dem

numera en ökad rasism och främlingsfientlighet bland medlemmar i värdländerna. Att skapa

utrymmen där migranter och lokalbefolkning kan mötas och aktivt integreras är i nuläget en

angelägenhet för offentliga organ, tjänstemän och anställda på olika nivåer. I vårt Citizen Of

The World-projekt hävdar vi att starka personliga erfarenheter visar sig vara en viktig lösning

för att möta och bekämpa desinformation och fördomar och hjälper alla att inse att

migranter bidrar till och berikar våra samhällen. Men samtidigt är integration en

tvåvägsprocess där värdsamhället måste vara proaktivt och delta i den relationsrealitet som

människor upplever nuförtiden, där ömsesidig medvetenhet, kommunikation och kontakt

måste spela en roll.

Om vårt förhållningssätt

Enligt en UNESCO-rekommendation om vuxenutbildning finns det tre nyckelområden av

betydelse för vuxenutbildning:

i. Läskunnighet och grundutbildning

ii. Fortbildning och professionell utveckling (yrkeskunskaper)

iii. Liberal, populär samhällsutbildning (aktiv medborgarkompetens)9

Eftersom indikatorer på vad som utgör framgångsrik integration av migranter ofta är

begränsade till begrepp som sysselsättning, medicinsk status, bostad och förvärv av

9https://www.researchgate.net/publication/341624773_4th_Global_report_on_adult_learning_and_e
ducation_-_Leave_no_one_behind_Participation_equity_and_inclusion_edited_by_UNESCO_Institute
_Learning_ForLifelCO

8 https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262#23798548
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medborgarskap,10 fokuserar vi metodologiskt på egenskaper som är svårare att fånga upp i

kvantitativ analytisk statistik. Deltagande i ett socialt samhällsliv är svårt att mäta och kan

skildras genom individuella migranters reflektioner i kvalitativa undersökningar och

fallstudier, såsom OECD-rapporten.11

Att utveckla ett omfattande program för nyanlända migranter, som täcker all information

som är relevant för deras behov, samt information som kommer att bidra till att garantera

deras säkerhet och möjliggöra bättre integration föreslås ofta som en effektiv lösning. På

senare tid har det skett strukturella initiativ för att införa obligatoriska introduktionskurser

för migranter i flera europeiska länder. I Sverige är numera en introduktionskurs om det

svenska samhället obligatorisk för alla asylsökande12 . I Tjeckien infördes integrationskurser

"Välkommen till Tjeckien", anordnade av inrikesministeriet, för att hjälpa

tredjelandsmedborgare att börja ett nytt liv i ett nytt land, att snabbt orientera sig i det

tjeckiska samhället och att lära känna sina rättigheter och skyldigheter13. Dessa kurser

fokuserar också på att sätta sig in i ”samhällets grundläggande värderingar och kultur”, ”livet i

Sverige, svenska normer och värderingar”.

I den här texten hävdar vi också att migrationsupplevelsen är starkt formad av kön och ålder

eftersom de spelar en viktig roll i varje persons migrationsupplevelse är detta teman vi sätter

högst upp.

1. Språklig integration
I det här avsnittet diskuterar vi språkliga kompetenser och integration av migranter.

Språkinlärning ses som en viktig del vid integration av migranter. Att integrera vuxna

migranter ur ett språkperspektiv är en viktig start- och vändpunkt för deras liv i ett

värdsamhälle14 . Brist på språklig kompetens är ett hinder för sociala kontakter och relationer.

Möjligheter att lära sig ett nytt språk måste anpassas för att möta olika behov hos olika

grupper av personer, med olika motiv, utgångspunkter och nivåer av självförtroende15 . För

att tillgodose varje migrants fulla potential måste tillgång till språkkurser säkerställas

eftersom kunskaper i det lokala språket kan öppna dörrar som inte är enkla att öppna i första

hand.

Läraren visar eleverna hur de kan fortsätta att lära sig på egen hand mellan lektionerna.

Frågan som togs upp av migranterna i vår preliminära forskning för projektet Citizen Of The

World var tillgängligheten till kurser och läromöjligheter för vuxna. Migranter ansåg ofta att

15https://wol.iza.org/articles/what-drives-language-proficiency-of-immigrants/long

14https://basicskills.eu/capacity-building-series/ebsn-cbs-oer-on-policies-for-the-linguistic-integration-
of-migrant-adults/

13 https://www.vitejtevcr.cz/en/vitejte-v-cr

12https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/news/sweden-compulsory-
introduction-course-for-all-asylum-seekers

11https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-
of-migrants-and-refugees_9789264085350-en

10 https://www.oecd.org/els/mig/indicatorsofimmigrantintegration.htm
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det saknas anpassade kurser. För det andra passade de kurser som erbjuds ofta inte in i deras

hektiska liv eller arbetsscheman.

God praxis – tjeckiska språkkurser för vuxna med småbarn i Prag

Från 2019 testade och lanserade Democratic Education Centre ett nytt koncept för

språkinlärning anpassat för en specifik social grupp av migranter. Aktiviteten var tjeckiska

språkkurser på förmiddagar som är inkluderande för föräldra-/mammalediga. Efter att en

efterfrågan på en sådan verksamhet dök upp visade det sig att en grupp som har svårt att

komma åt och delta i offentliga gruppkurser är föräldrar som tar hand om små barn. Kurserna

har fungerat bra, ägt rum i ett klassrum kopplat till en lekrumshörna. Medan eleverna deltog

i lektionen kunde de fortfarande vara i kontakt med sina barn, som också lekte och umgicks

med andra barn.

Detta format är dock mer krävande för läraren, eftersom barnens närvaro kan vara

distraherande för lektionens gång. Lektionernas dynamik var annorlunda och det var

nödvändigt att läraren anpassade lektionsplanen och aktiviteterna. Som en av de tjeckiska

språklärarna, Jana Klepková, avslutade:

”Det var fantastiskt, för jag är inte bara lärare, utan också mamma och mormor, så jag

vande mig vid det och det gjorde mig också väldigt glad personligen. De lär även känna

varandra bättre, och barnen reagerade väldigt fint, ingen grät och alla barn lekte fint och

lyssnade på oss. Vid ett tillfälle hade jag en pojke i famnen och en vid mina fötter medan jag

förklarade grammatik för eleverna. Jag tycker att det är en fantastisk lösning, och jag har till

och med märkt att även barnen ibland upprepar något de har hört från oss.” Vi svarade dem

också, de var involverade, vilket var jättebra.”

I slutändan visade sig närvaron av barn inte vara ett distraherande element utan en

förenande och stödjande aspekt som formar inlärningens karaktär.

Kurserna ansågs vara lyckade av både deltagare och lärare. Föräldrar uppskattade tryggheten

där lektionerna hölls, där de kunde vara i direkt kontakt med sina småbarn, som också kunde

uppleva en ny miljö och umgås med andra barn. Utländska föräldrar kan vara särskilt utsatta

för främlingskap och ensamhet i ett nytt land, och detta var en möjlighet för många av dem

att inte bara lära sig ett språk, utan också att trivas samt träffa och knyta kontakter med

andra föräldrar. Kurserna erbjöds för alla, så deltagare med migrantbakgrund från olika

länder och olika sociala miljöer (missgynnade migranter och flyktingar samt expat-migranter

deltog) var involverade. De sa att deras intresse för att lära sig det lokala språket och för att

skapa sig ett nytt liv i ett nytt land var en bra upplevelse för deras barn.

Många moderna språkkurser inkluderar också sociokulturella kontextuella aspekter av livet i

det aktuella landet och livet med dess invånare, vilket motiverar eleverna och hjälper dem
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att inte bara lära sig språket utan även värdkulturen och samhället. Dessutom är

heterogenitet i språkligt ursprung utmärkande för många grupper av migranter och

flyktingar, så nedan föreslår vi att man organiserar kollektiva evenemang. Aktiviteterna är

lämpliga för olika grupper av elever och fokuserar på metoder och knep för att göra lärandet

roligt och effektivt.

Aktivitet I – Hur gör man språkinlärning enkelt?

Här föreslår vi att fokusera på att hjälpa elever med självstudier, eftersom det anses vara en

avgörande del av språkinlärningen. Denna aktivitet är tänkt att hjälpa och stödja migranter i

självstudier som ett stöttande verktyg till vanliga kurser de deltar i eller i en situation där de

inte har möjlighet eller resurser att delta i vanliga kurser. Aktiviteten syftar till att stödja

inlärning av ett visst språk genom att presentera befintliga gratisverktyg och plattformar till

vuxna elever som talar främmande språk.

Aktiviteten kan genomföras som en workshop för en grupp elever eller som individuell

konsultation och stöd. Den fokuserar på alternativ för att använda gratis digitala verktyg och

att presentera dessa till elever samt visa på olika sätt att använda dem produktivt.

1.I början av lektionen startar handledaren en diskussion för att fråga och utvärdera om

deltagarna använder några applikationer när de lär sig ett språk, eller specifikt ordförråd.

2. Sedan kan utvalda gratisplattformar och användningssätt presenteras. Deltagarna bör vara

aktivt involverade och få prova och använda plattformarna på en bärbar dator eller en

mobiltelefon, för att handledaren på så sätt får en uppfattning om deltagarna tycker

plattformarna är bra och användbara. Föreslagna plattformar att titta på:

● memrise.com – gratis plattform som syftar till att öva och komma ihåg ordförråd på

ett engagerande sätt. Innehållet skapas av användarna som också kan skapa sina

egna privata övningar. Det är en mycket användarvänlig miljö och kan introduceras

även för elever med lägre datorvana. Att börja lära sig är enkelt och intuitivt16 .

Huvudversionen av Memrise riktar sig till engelsktalande elever, men kurser i de

flesta europeiska språk för arabisktalande erbjuds också.

● duolingo.com– ett annat populärt gratis e-Learning verktyg, som är till hjälp för

elever på olika nivåer17.

● tips på lokala språkinlärningssidor - till exempel Tjeckiska – kurzy češtiny pro

cizince18

18 https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html

17 https://www.duolingo.com/

16 https://www.wikihow.com/Learn-Languages-with-Memrise
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Det övergripande målet och resultatet av aktiviteten är: att introducera eleverna till

metoder för blandat lärande, vilket innebär en mängd olika tillgängliga gratis plattformar för

språkinlärning, verktyg och annat online innehåll. Förutom att utveckla

språkinlärningsförmågan, bidrar det också till utveckling och aktiv användning av digitala

färdigheter i migranternas vardag. Att testa inlärningsplattformar och verktyg kan göra stor

skillnad för eleverna, hjälpa dem att öva sitt ordförråd och öka tiden de lägger ner på

självstudier.

Aktivitet II – Strategier för självstudier-workshop

Seminarium om självstudier av ett visst språk är en tema idé kopplad till aktivitet 1, den

fokuserar också på att förbättra självstudier, nämligen att uppmuntra elever genom att ge

dem verktyg för att kunna studera effektivt. Att lära sig ett språk, särskilt att delta i en kurs,

kan ibland kännas betungande och utan koppling till ens verkliga liv. Vi föreslår att man

inkluderar och tar itu med dessa problem relaterade till elevers motivation, effektivitet och

praktik utanför klassrummet.

● Skapa en språkinlärningsplan – guida eleverna till att skapa en veckostudieplan,

inklusive tidplan och material. Att få eleverna att överväga om planen är utmanande,

men också genomförbar och engagerande för dem. Här föreslår vi att du arbetar

med initial motivationscoaching – dela idéer om hur man klarar av och håller fast vid

en språkinlärningsrutin, behåller sitt fokus och övervinner initiala svårigheter.

● Prata så mycket du kan– dela med dig av idéer om hur man söker och skapar

konversationsmöjligheter, övervinner de första talhindren och så småningom ökar sin

talförmåga.

● Gör lärandet roligt– föreslå och diskutera alternativ för att exponeras för språket,

som att titta på tv, lyssna på radio och poddar, följa sociala medier, läsa enkla texter

och tidskrifter, recept, utforska sina intresseområden på det lokala språket, spela

spel.

● Visuell inlärning – diskussion om alternativ för hur vi kan omge oss med språket.

Idéer kan inkludera: klisterlappar, flashcards, skapa en vokabuläranteckningsbok,

skriva dagbok.

● Deltagarna kan också diskutera detaljer och allmänna tips för att lära sig språket,

vilket kan ge ett bredare sammanhang och förståelse för inlärningen.

Förväntade resultat: elevens motivation uppmuntras genom att skapa en handlingsplan och

etablera en rutin. Ett förbättrat mentalt välbefinnande och självförtroende samtidigt som du

produktivt stödjer den regelbundna lektionsinlärningen.
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2. Dom och vi: Träffas och lära känna varandra
Deltagarna kan organisera och arrangera informella utbildningsevenemang och aktiviteter

mellan grupper som syftar till att bygga relationer mellan migranter och lokala

samhällsgrupper. Det framgick av vår State of Art-rapport att det kan vara svårt att få ihop ett

nätverk av deltagare för nya aktiviteter och initiativ. Vi föreslår därför en kompletterande

strategi som introducerar migranter för befintliga lokala evenemang.

Aktivitet III – Saker att göra nära mig

För denna aktivitet föreslår vi att du anordnar en kort sammankomst för att informera

migranter och tipsa om lokala evenemang eftersom människor som är nya på en plats ofta

saknar kunskap om vad det finns för möjligheter. Att ge möjligheter för migranter att träffa

lokala samhällsmedlemmar kan uppmuntra ömsesidig förståelse och vara början till att lära

sig nya saker och stärka ens kapacitet.

1. Eventet kan börja med en öppen diskussion om hur deltagarna brukade tillbringa sin fritid i

sina ursprungsländer. De professionella får kunskap om deltagarnas bakgrund och behov,

vilket gör att genomförandet av evenemanget kan ske på ett mer anpassat sätt och hjälper

deltagarna att förstå hur deras kompetens och intresse kan användas.

2. Detta innebär bland annat att tipsa om var man kan hitta och utforska samhälls- och

fritidsaktiviteter i sitt närområde. Detta kan inkludera: tipsa om var man kan lära mer om

lokala evenemang, fritidsaktiviteter, gratis kulturevenemang, festivaler etcetera. Många

migranter kan ha speciella färdigheter som kan vara till nytta för lokala samhällsgrupper om

de har möjlighet att delta i dessa, till exempel volontärarbete. Att vara engagerad kan hjälpa

till att utveckla ens sociala färdigheter och självkänsla och därmed hjälpa migranter att känna

sig hemma i främmande miljöer, men det kan också visa de "lokala" samhällsgrupperna vilka

fördelar som nyanlända kan bidra med.

2. Att informera deltagarna om lokala migrantorganisationer – detta kan spela en viktig roll i

att koppla samman migranter och samhället i stort. Dessa organisationer kan ge flyktingar

stöd och råd som tidigare erfarits av personer från samma ursprungsland.

3.Föreslå olika aktiviteter:

● sportevenemang

● lokala kommunala festivaler, parader, mässor, loppmarknader

● lokala bibliotek och deras tjänster

● hobbyföreningar och klubbar
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3. Kvinnor i fokus
Tillvägagångssätt och strategier för att hantera migration utvecklas ofta utan hänsyn till kön

och de olika erfarenheter och behov som är relaterade där till. Initiativ för att stärka kvinnor

och flickor, såsom att förbättra åtkomst till utbildning är viktiga när vi jobbar med integration

och ojämlikhet.

I vissa samhällen hindrar kulturella attityder och beteenden kvinnor från att delta fullt ut i

samhället. De anses ofta inte behöva samma utbildningsnivå och missgynnas ofta på

arbetsmarknaden. Det är viktigt att se till att kvinnliga migranter och flyktingar har samma

tillgång till alla nödvändiga tjänster, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter att socialt

integreras, trots att de är upptagna av att ta hand om sina barn.

Good Practice Box – Integrering genom umgänge i föräldra- och
barnklubben
Democratic Eduction Centre i Prag driver ett regelbundet program om kvinnor och

barnomsorg, som samlar föräldrar (främst kvinnor) med olika bakgrunder för att ge dem en

möjlighet att öva sin tjeckiska och umgås och integreras med varandra och i det lokala livet.

Aktiviteter och ämnen som tas upp är flexibla och anpassade för kvinnors och barns behov.

Mötena främjar också förståelsen mellan olika samhällsgrupper och eftersom kvinnorna

regelbundet tar med sina småbarn, bidrar det också till att uppnå verklig social integration i

de tidigaste skedena. Deltagarna har med tiden känt sig alltmer trygga att i större

utsträckning delta i samhället de lever i, hitta vänner och trivas bättre med sin vardag.
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Du är vad du äter

Ett sätt att främja sammanhållning kan vara att organisera aktiviteter som för samman

människor med olika bakgrund, genom till exempel matlagning. Syftet med detta avsnitt är

att introducera kulinarisk kultur som ett verktyg för social integration av missgynnade

grupper i samhället. Det förväntade resultatet är att uppmuntra migranter och

lokalbefolkning i alla åldrar och från alla bakgrunder att lära sig nya saker och tekniker och att

dra nytta av det på olika sätt genom att umgås och utveckla nya färdigheter. Att ge

möjligheter för migranter och flyktingar att träffa medlemmar i lokalsamhället bidrar och

uppmuntrar till ömsesidig förståelse. Detta kan innefatta formella och informella möten som

till exempel kulturella, idrottsliga eller sociala evenemang.

Aktivitet IV – Kulinarisk workshop, förberedelse av plan

Denna aktivitet är hämtad från ett samhällsprojekt som genomförts av Democratic Education

Centre i Tjeckien och består av att förbereda en plan för hur en migrant organiserar en

kulinarisk workshop. Workshoppen genomförs av en migrant med stöd från en professionell.

Idén betonar migrantens handlingskraft och aktiva engagemang, eftersom han/hon inte bara

deltar i aktiviteten utan självständigt planerar (och eventuellt leder i framtiden) den med

stöd från professionella. Tanken är att utarbeta en organisationsplan för en workshop som

riktar sig till allmänheten och på så sätt stödja att skapa en öppen plats för en interkulturell

dialog mellan migranter och lokalbefolkningen.

1. Den professionella träffar deltagaren som förbereder ett program för en kulinarisk

workshop för att diskutera hans/hennes idé om evenemangets innehåll. Huvudtanken är att

deltagaren deltar i en självständig beslutsprocess med eventuell assistans. Aktiviteten kan

ske som en gruppsession, där varje deltagare skapar sina egna förslag, under uppsikt av en

professionell. Det kan också ske som en-till-en klass där den professionella träffar en

deltagare.

2.Event Management – deltagaren överväger vilka aktiviteter och steg hans/hennes

workshop kommer att följa och hur mycket tid det kommer att ta, skapar en att-göra-lista och

en tidsplan.

3. Förberedelse av recept – skriv ner en lista över måltider som deltagaren skulle vilja

presentera och laga tillsammans med besökarna.

4.Organisation – förbered ett scenario för evenemanget, hur ska han/hon presentera

evenemanget för deltagaren, vad ska han/hon förklara och diskutera om sin historia,

ursprungsland, valda recept.
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Det övergripande målet och resultatet av aktiviteten är: planering av att hålla ett eget

evenemang som hjälper migranter att vara aktiva, praktisera det lokala språket i syfte att tala

inför publik, skaffa och öva på nya kunskaper i att samarbeta och leda evenemang. De

förväntade resultaten av aktiviteten är: evenemangsplan och tidsplan, lista över rätter och

recept, utkast till inledande muntlig introduktion.

4. Bortom kultur och ålder: Sammanför migranter och äldre

Äldre människor och sammanhållning mellan generationerna
I dagens samhällen betraktas både invandrare och äldre som missgynnade grupper, därför

finns det många aktiviteter och program utformade för dessa och deras sociala och kollektiva

engagemang och aktivering. Båda kan vara utsatta för isolering och det finns numera många

projekt och initiativ, såsom Senior Volunteers for Migrant Integration, ett europeiskt projekt

eller Silver Service-projekt19 . De visar hur äldre medborgare kan stödja integration av

migranter samtidigt som de förblir aktiva i samhället.

En åldrande befolkning är ett alltmer tilltagande fenomen – åldersgruppen 80+ nästan

fördubblades mellan åren 2001 och 2020.20

I takt med att antalet äldre i europeiska länder ökar, visar studier att ensamhet är ett

växande hälsoproblem för de äldre21 . Både äldre vuxna och migranter är sårbara för

ensamhet, och samhällsbaserade insatser kan bidra till att minska ensamheten för alla äldre

vuxna i ett samhälle.

I Sverige uppstod till exempel ett initiativ för att föra samman migranter och pensionärer

inom bostadsområdet, när Helsingborgs stad skapade ett unikt bostadsprojekt där

pensionärer och migranter bor sida vid sida22.

I centrala Italien genomfördes ett intressant initiativ som förde samman migranter och äldre

invånare. De träffades varje vecka, tillbringade tid tillsammans och delade erfarenheter,

historier och kulinariska recept23 . Ledmotivet i projektet var att främja integration och

bekämpa fördomar.

Seniorer anses vara mer utsatta för desinformation och falska nyheter om migration, därför

anses aktiviteter som främjar kontakten mellan migranter och äldre vara en viktig faktor för

att bygga broar mellan nykomlingar och lokalbefolkningen. Aktiviteter som denna avser att

öka kopplingen, upprätthålla ett aktivt deltagande och öka inkluderingen av båda grupperna i

23https://www.infomigrants.net/en/post/16460/migrants-meet-seniors-in-jesi-italy-as-part-of-integrati
on-project

22https://www.dw.com/en/swedish-town-to-integrere-refugees-by-housing-them-with-pensioners/a-5
162396

21 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30142-9/fulltext

20https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/demography/bloc-1c.html?lang=en

19https://www.seniors4migrants.eu
https://silverserviceproject.eu/en/
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samhället. Den andra effekten/fördelen är att öka medvetenheten om mängden falska eller

vilseledande uppfattningar om "de andra".

Samtidigt sätter migranter och flyktingar sin prägel på sina nya bosättningsorter, antingen

genom att fylla kompetensluckor, tillhandahålla vård, skapa ökad efterfrågan på offentliga

tjänster eller introducera nya och mångsidiga kulturella perspektiv till samhällen.

Good Practices Box – Samtal mellan migranter med äldre

Inom Democratic Educational Centre i Prag genomförde teamet regelbundna

projektaktiviteter som syftade till att sammanföra migranter och äldre medborgare.

Aktiviteten bestod av att organisera en sammankomst för en grupp äldre och en migrant.

Detta ägde vanligtvis rum på en institution där de äldre bor, såsom äldreboende,

seniorklubbar, fackföreningar eller lokala gemensamhetslokaler. På dessa platser pågår olika

fritids-, utbildnings- och kulturaktiviteter såsom workshops, kurser, samhällsträffar,

konsultationer och föreläsningar. Det är här, som många äldre tjecker samlas, umgås, lär sig

nya saker och tillbringar sin fritid. Gemenskapsplatser som dessa hjälper till att förhindra

avskildhet och alienation av personer i pensionsåldern.

En utvald migrant boende i Tjeckien erbjöds en möjlighet att besöka äldre personer på en

viss plats och organisera ett evenemang om sitt ursprungsland. Innan evenemanget ägde

rum, samarbetade migranten med en professionell från Democratic Eduction Centre för att

planera ett program för evenemanget. Detta innebar vanligtvis att utarbeta en struktur för

innehållet, skapa en PowerPoint-presentation med visuellt material relaterat till det givna

ursprungslandet. I samband med detta praktiserade migrantdeltagaren också sina digitala

färdigheter, som att arbeta med en bärbar dator, ladda ner bilder, skapa en presentation,

skriva korta texter och så vidare, med stöd från professionella. Han/hon skapade också

berättande innehåll för sitt muntliga framförande på tjeckiska, med fokus på ett nytt

ordförråd och grammatikproblem. Deltagaren fick specifika råd om hur man bemöter en

målgrupp bestående av äldre och deras möjliga reaktioner. Sammantaget byggde migranten,

under den förberedande fasen, sitt förtroende och självförverkligande samtidigt som

han/hon övade på olika användbara färdigheter och skapade något baserat på hans/hennes

egna idéer och önskemål.

Under evenemanget fick deltagaren debattera med de äldre besökarna, svara på deras frågor

om sitt ursprungsland, migrationserfarenhet och nuvarande liv i Tjeckien. Samtidigt fick

migranten träffa och lära känna de äldre, öva på att konversera på tjeckiska samt lära sig om

deras åsikter och problem.

Båda grupperna, migranterna och de äldre hade ömsesidig nytta av dessa evenemang. Ofta

var denna aktivitet ett första tillfälle för migranten att tala inför publik och komma i djupare

kontakt med lokala äldre människor. Aktiviteten visade sig framgångsrikt bidra till

interkulturella interaktioner och förståelse och kapacitetsuppbyggnad för båda grupperna.

Migranterna fick i allmänhet en positiv känsla av egenmakt och motivation genom att de

förbättrade och praktiserade sina nya färdigheter och skaffade sig ny kunskap och erfarenhet
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som också var värdefull i deras privata liv och på arbetsmarknad. Det avgörande var det

faktum att aktiviteten genomfördes självständigt, med endast visst stöd av professionella

under förberedelsefasen och under själva genomförandet.

Organisation for Aid to Refugees i Prag driver också en liknande utbildningsverksamhet, men

fokuserar på olika landsbygdsregioner i Tjeckien där befolkningen i allmänhet och seniorer i

synnerhet påverkas mer av fördomar och låg interkulturell medvetenhet. Migranten åtföljs av

en föreläsare från organisationen som informerar seniordeltagarna om fakta om utlänningar

och migration i Tjeckien med koppling till den specifika migrantens berättelse. Här lär sig

seniorer nya saker och relevant information om aktuella frågor kring migration och får

dessutom direkt personlig erfarenhet av att lära känna en migrant som bor i ett närområde.

Förutom att migranter och seniorer förs samman för att lära av varandra och dela sin fritid

aktivt, föreslås det även att inkludera interaktivt innehåll. Som visats i vår State of the

Art-rapport24, har migranter ofta olika hobbyer och intressanta färdigheter kopplade till sitt

hemland. Många lågutbildade invandrarkvinnor påstod sig ha ett intresse av att virka, sticka

och sy

Aktiviteter som denna hjälper till att aktivera både migranten och äldre och båda parter har

nytta av sammankomsterna, främjar sociala kontakter och ger en känsla av tillhörighet för

alla deltagare. Genom att aktivt delta i att skapa evenemang för äldre får migranter en känsla

av att de tillför och uppnår något positivt i det nya samhället. De kan också bredda sina

sociala nätverk genom att träffa en specifik grupp av lokalbefolkningen i sitt närområde.

Att spendera tid tillsammans med äldre kan hjälpa migranter att få självförtroende genom

positiva interaktioner25och följaktligen stärka sin självkänsla.

25https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/EnglishMigrantBelongingWeb.pdf p.
14

24https://www.cotw-erasmus.com/news/state-of-the-art-report/
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Eftersom seniorer är en grupp i samhället som ofta exponeras och påverkas av

desinformation och falska nyheter inom olika områden, inklusive migranter och flyktingar, är

brobyggande mellan migranter och lokala äldre samhällsgrupper en betydelsefull modell som

samhällsbyggande aktivitet. Under aktiviteten ovan fick de äldre träffa en migrant som bor i

Tjeckien och lära sig om hans/hennes berättelse, hemland och utmaningar han/hon står inför

i det nya landet. Detta bidrog till att förhindra desinformation och främlingsfientliga attityder

i denna del av samhället, eftersom personlig erfarenhet och kunskap om att möta en migrant

visar sig vara en viktig lösning.

Uppsökande och utvärdering
När det gäller utveckling av grundläggande färdigheter, kommer många av de elever som

mest behöver öka dessa färdigheter inte att söka upp organiserade inlärningsaktiviteter26 .

Det är då avgörande att försöka nå olika grupper av migranter och främja deras motivation.

För att förbättra projektgenomförandet och säkerställa önskade resultat i verksamheten är

det viktigt att integrera både uppföljning och utvärdering under alla faser - såsom

aktivitetsdesign, genomförande och slutförande.

26https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-ensuring-outreach-motivation-and-persistence-basic-skills-progr
ams
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DIGITAL KOMPETENS

KAPITEL II



Kapitel II – Digital kompetens

Följande kapitel i COTW-handboken fokuserar på hur man använder IKT för att underlätta för

professionella som arbetar med migranter. Vidare innehåller kapitlet handfasta tips, exempel

och övningar för att öka den digitala kompetensen inom migrantgruppen. Innehållet i

kapitlet vänder sig främst till individer som saknar grundläggande färdigheter i IKT men

många av övningarna och aktiviteterna är anpassningsbara för att även passa individer som

har mer avancerade kunskaper. I slutet av kapitlet finns hänvisningar till praktiska aktiviteter

avsedda för mer avancerade individer.

Förväntade kunskapsresultat i kapitel II:

● att visa på vikten av att ha goda kunskaper inom IKT för att klara sig i det alltmer

digitala samhället

● att förse professionella med användbara verktyg inom IKT för att till exempel

förtydliga information och underlätta interaktion

● att ge professionella meningsfulla övningar som bidrar till att öka den digitala

kompetensen.

Vikten av digitala kunskaper (IKT))
Dagens samhälle kräver en högre grad av kunskaper och färdigheter inom IKT (informations-

och kommunikationsteknik). Det är viktigt i en ständigt föränderlig miljö - där det för att söka

jobb, söka utbildning eller bostad, hantera bankärenden etcetera - krävs att vi kan navigera

på olika digitala plattformar. Det finns inga jobb idag som inte kräver ens den minsta kunskap

om digital kompetens. Alla behöver veta hur man använder en dator för att kunna utföra

åtminstone ett minimum. Digital analfabetism påverkar individer negativt i att bli

självständiga medborgare, det hindrar dem från att försörja sig och att bidra till samhällets

ekonomiska tillväxt. Därför är färdigheter och kunskaper inom IKT avgörande för att öka

individers anställningsbarhet och för samhällets ekonomi i allmänhet.

EU:s officiella webbplats bekräftar behovet av digitala färdigheter och kunskaper. Digital

kompetens efterfrågas mer än någonsin och digitala lösningar påverkar nästan alla aspekter

av vårt dagliga liv.

I Europa kräver mer än 90 % av yrkesrollerna grundläggande digital kunskap, precis som de

kräver grundläggande läs- och numeracitetskunskaper. Samtidigt använder 80 miljoner

européer inte internet för att det är för dyrt att köpa en dator eller att de tycker att det är för

svårt eller inte relevant att ansluta sig digitalt. Cirka 42 % av européerna saknar

grundläggande digitala kunskaper, inklusive 37 % av arbetskraften. 1

Digitalt utanförskap är ett växande fenomen och en del av den övergripande problematiken

kring utanförskap. Utanförskap innebär en försämring av hela livssituationen liksom dålig

hälsa, låg livslång inkomst och ökad risk för marginalisering. Många individer är idag
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utestängda av flera skäl, som till exempel låg inkomst och låg utbildning, bostadsort,

kulturförtroende och lågt självförtroende, eller olika funktionshinder 27

Enligt National Digital Inclusion Alliance finns det en skillnad mellan digital rättvisa (Digital

Equity) och digital inkludering (Digital Inclusion):28

"Digital rättvisa är ett tillstånd där alla individer och samhällen har den informationstekniska

kapacitet som behövs för att fullt ut kunna delta i vårt samhälle, demokrati och ekonomi.

Digitalt rättvisa är nödvändigt för medborgerligt och kulturellt deltagande, sysselsättning,

livslångt lärande och tillgång till viktiga tjänster”.

EU har utvecklat en rad principer och initiativ för att öka digital kompetens hos både

arbetstagare och konsumenter. EU investerar i program för att utbilda européer och utöka

talangpoolen i Europa så att vi kan vara känna oss trygga inför vår framtid i den digitala

världen.

Följ länken för att hitta mer information:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs

Sambandet mellan socialt och digitalt utanförskap har bekräftats av olika forskning. Individer

med lägre utbildningsnivå, inkomst och hälsa är mindre benägna att använda IKT. Genom att

minska det digitala utanförskapet kommer dessa individer att få tillgång till samma

information om utbildning, hälsa och samhällsfrågor. På sikt kommer den ökande

användningen av IKT att innebära minskat utanförskap.

Skolverket anger att du som lärare genom att använda digitala verktyg i undervisningen kan

förbättra elevers förutsättningar för lärande. Eleverna tar även med sig digital kompetens till

vidare studier och arbetsliv.29

Läroplanen för vuxenutbildningen pekar också på vikten av kunskaper inom IKT:

”I ett alltmer digitaliserat samhälle måste vuxenutbildningen också bidra till att utveckla

elevernas digitala kompetens. Utbildningen ska bidra till att alla elever utvecklar förståelse

för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att

utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, att kunna se

möjligheter och förstå risker samt att kunna utvärdera information. Genom dessa kunskaper

och attityder kopplade till digital kompetens, entreprenörskap och innovationstänkande

utvecklar eleverna förmågor som är viktiga i både arbets- och socialt liv, liksom i fortsatta

studier.”30

30https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laro
plan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi

29https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laro
plan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-lvux12-for- vuxenutbildningen

28 https://www.digitalinclusion.org/

27 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-inclusion
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Den svenska författaren, föreläsaren och läraren Ivana Eklund har lång erfarenhet av att

arbeta med IKT, utveckla material och utbilda professionella. Enligt hennes forskning är det

viktigt att komma ihåg att vår målgrupp är vuxna och därför måste innehållet i

undervisningen av digital kompetens vara vuxenrelevant, användbart och röra sig inom

områdena vardagsliv, socialt liv, arbetsliv och studier. Individerna behöver utveckla digital

kompetens för att kunna söka och hantera information, kunna ordbehandling, skicka och ta

emot mejl, göra bokningar online, söka jobb, hitta bostad och så vidare.31

Tips på användbara verktyg för professionella
Forms

En aktivitet för professionella är att använda verktyget FORMS som ingår i Office 365. FORMS

kan användas för utvärdering, undersökningar, quizzes etcetera FORMS kan vara ett bra

verktyg för att mäta förkunskaper och för att få information om vilken nivå individen befinner

sig på.

Så här skapar du ett FORM:

https://www.chorus.co/resources/news/a-beginner-s-guide-to-microsoft-forms

Quizlet

Quizlet är ett spelverktyg för språkträning, ett testverktyg och ett quiz. Eftersom det är ett så

kallat skalbart verktyg kan du anpassa innehåll och svårighetsgrad efter dina elevers behov.

Det finns flera olika spel/aktiviteter samt ett självkorrigerande test inbyggt i Quizlet, men för

att de ska fungera behöver du ange de ord, begrepp eller fraser som du vill att dina elever

ska träna på. Du måste också förse varje ord/fras med en definition antingen i form av en

verbal beskrivning eller en bild. Det finns en bildbank i Quizlet, men du kan även ladda upp

dina egna bilder.

Quizlet är ett pedagogiskt digitalt verktyg som är en fantastisk resurs för individers lärande.

Quizlet är ett varierat verktyg för att lära sig ord, fraser och grammatik. Quizlet är interaktivt,

multimodalt, självkorrigerande och anpassningsbart.

När du har skapat ditt eget Quizlet-konto kan du också börja söka efter andras färdiga spel

och ordböcker och spara dem och använda dem. Där fungerar Quizlet på samma sätt som till

exempel Kahoot.

https://quizlet.com/latest

31https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/om-eleverna-ska-kunna-utveckla-sin-digitala-kom
petens-m%C3%A5ste-l%C3%A4rarna-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-1.443470
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Hur man arbetar för att utveckla digital kompetens hos illitterata
Intervju med läraren Anette Carlson som har många års erfarenhet av arbete med illitterata.

Intervjun fokuserar på hur man arbetar med digital kompetens med målgruppen illitterata.

1. Vad är svårast när det gäller att lära ut digitala kunskaper?

Det svåraste är att vara tydlig nog. Undervisningen ska vara innehållsrik men väldigt enkel

med små steg. Eftersom du har framför dig en individ där bokstäver inte betyder något alls

måste du undvika långa och sammansatta ord och hålla det väldigt enkelt. Illitterata har ofta

ett kort arbetsminne när det kommer till teoretiska moment och därför är det viktigt att köra

korta arbetspass och repetera kontinuerligt. De glömmer då och då.

2. Vilka hinder finns?

Ett stort hinder är tillgången på digital utrustning och kostnaden för optisk fiber och

bredband. Många individer har inte ekonomiska möjligheter att betala för dessa tjänster. Ett

annat hinder är svårigheterna för en illitterat att navigera och sortera i all digital information

som cookies, reklam med mera. Att godkänna en cookie och veta vilken knapp man ska trycka

på är ett stort steg att lära sig när man inte kan läsa. Ett annat hinder är alla klick på datorn

innan du är i rätt program eller på rätt hemsida. De kan inte heller sålla igenom vad som är

viktigt eller inte. Källkritik är en väldigt svår del.

3. Hur kommer man i gång med en individ som inte tidigare har kunskaper inom digital

kompetens?

– Individuell undervisning, man ska sitta bredvid individen och tydligt visa ett steg i taget.

Varje genomfört steg måste prövas av individen själv. Det är viktigt att du inte gör jobbet åt

dem. Klicka inte på den högra tangenten, de måste lära sig genom att göra.
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- Använd bildstöd med kort klar text, enkla och korta instruktioner.

- Handled och stötta individen

– Vi börjar med enkla steg som att stänga och öppna locket på en dator. Vi fortsätter sedan

med att trycka på ON-knappen och så vidare.

– Teori och praktik ska hänga samman. Varje steg som gås igenom ska eleven få prova på

själv, det ska vara en parallell process

– Visa en app som kan vara användbar för individen, till exempel en app för språkinlärning.

Det är viktigt att skapa ett intresse och en nyfikenhet för individen för att han/hon ska vilja

lära sig något nytt.

– Som vuxen är det viktigt att skapa ett intresse som kan tillföra något till deras vardag

– Det är viktigt att individen känner sig bekväm med ett steg innan man inför nästa steg

- Visa bara det mest användbara

4. Vilka är nyckel-/framgångsfaktorerna?

– Det är viktigt att kartlägga sin nuvarande kunskap för att börja på rätt nivå

– Uppmuntra hela tiden individen och ha höga förväntningar. Alla kan lära sig

– Att vara lugn och ha tålamod. Upprepa kontinuerligt och ge individer den tid de behöver.

- Arbeta med bildstöd.

– De flesta har en mobiltelefon som de känner sig bekväma med. Börja med funktionerna och

användningen av mobiltelefonen som kan hjälpa dem i deras dagliga liv.

Förenkla information med bildstöd
I vår närmiljö kan vi hitta många områden som är utrustade med bildstöd. I trafiken hittar vi

skyltar som berättar hur vi ska köra, var på sjukhuset som apoteket eller toaletten finns, på

restauranger, flygplatser och så vidare.

32

Att arbeta med bildstöd i andraspråksinlärning har många fördelar. Speciellt för individer som

är illitterata eller har kortare skolbakgrund. Bildstöd kan också användas i många olika

sammanhang, inte bara i språkinlärning. Den kan användas för att förtydliga till exempel

information om samhället och information från myndigheter, vilket kan underlätta vardagen

för den enskilde. Bilder kan användas för att förstärka det som sägs. Att använda bilder som

ett komplement till det talade ordet kan ge både trygghet och en känsla av sammanhang.

Bilder kan även användas i samtal där tolk finns på plats som ett extra stöd.

Fördelar med att använda bildstöd:

32 www.bildstod.se

25

http://www.bildstod.se


● Bildstödet finns kvar, till skillnad från tal, som är flyktigt och försvinner så fort det

sägs.

● Bildstöd kan ge tid att tolka språk.

● Bildstöd kan hjälpa till att förbereda för förändringar och övergångar.

● Bildstöd kan hjälpa människor att se vad du menar.

● Bildstöd hjälper alla individer.

● Bildstöd kan bidra till att göra individer oberoende.

● Bildstöd är flyttbart mellan olika platser och personer.

● Bildstöd är inte dömande.

● Bildstöd kan hjälpa till att minska stress och ångest.33

Bildstöd kan också vara ett viktigt verktyg på arbetsplatser för att tydliggöra arbetsuppgifter

för individer som har bristande språkkunskaper eller svårt att kommunicera. Vidare kan

bildstöd användas av personal inom till exempel sjukvård, socialtjänst eller annan

samhällsservice.

I en artikel påwww.suntarbetsliv.se kan vi läsa om hur en barnmorska använder bildstöd för

att underlätta kommunikationen med patienter som inte talar svenska. Enligt barnmorskan

ger arbetet med bildstöd en ökad förståelse och mer delaktighet. Att använda bildstöd

underlättar vårdarbetet och ökar tryggheten för både patienter och personal.

“En förlossning går ju inte att planera och om vi inte hinner skaffa tolk så får vi klara oss så

gott vi kan i ett inledningsskede. I bästa fall finns det släktingar som kan lite svenska eller en

kollega som talar samma språk, säger hon och tillägger att det blir mycket kroppsspråk.”

Barnmorskan berättar att nyanlända kvinnor ofta har svårt att sätta ord på kroppsdelar och

de är framför allt inte vana vid att prata om sin kropp. Hon säger också att när kvinnornas

smärta börjar kan det utlösa det trauma de varit med om tidigare. Kommunikationen blir då

mycket lättare om de kan peka på en bild för att förklara var de har ont eller vad de behöver.

Med hjälp av bilder, "Jag kan minska ångesten genom att förbereda patienten på vad som

kommer att hända. Jag kan förstärka det jag vill säga och samtidigt visa att vi jobbar på

samma sätt med alla, säger barnmorskan. Allt detta bidrar till att minska stressen och skapa

en lugnare och säkrare arbetsmiljö för vårdpersonalen”.34

34 https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnmorskorna/

33 https://pedagog.malmo.se/2017/06/27/varfor-visuellt-stod/
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Aktivitet I: Kartläggningsmodell för att tydliggöra individens
nivå och ytterligare behov gällande digital kompetens

Mål: Identifiera individers kunskaper inom IKT.

Längd: 30 min - 1 timme

Material: En färdig modell av en IKT-checklista

I detta avsnitt presenterar vi en modell som kan användas för att utvärdera individens

kunskaper inom IKT och vad individen behöver utveckla. Modellen kan enkelt appliceras på

andra program och operativsystem. Den första modellen är för individer som är läskunniga

och har grundläggande IKT-färdigheter och den andra modellen för illitterata som är

nybörjare inom IKT. Båda modellerna använder bildstöd för att förenkla för både individen

och den professionella.

Modellen föreslås vara en hjälp för både professionella och elever. Som professionell fyller

du i en IKT-checklista med vad du tycker att individen måste kunna i en viss situation. Det kan

handla om skola, arbete och andra sociala sammanhang. Checklistan är tänkt att användas

som underlag för diskussioner med individen där det är lätt att förstå vad han eller hon

behöver uppnå för att klara en viss situation. I diskussioner med individen blir det tydligt var

han eller hon är nu och vad han eller hon måste lära sig för att utveckla ytterligare kunskaper

inom IKT.
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Modell I

IKT – checklista

Namn: _______________

Datum:  _______________

Jag har kunskap om:

Office 365

Inloggning på Office 365 via XXXX

Gå in i TEAMS via XXXX

Ladda ner TEAMS-appen till din dator

Digital kommunikation

Läsa och skicka e-postmeddelanden från Outlook i O365 samt bifoga dokument.

Visa delade dokument

Word

Dela dokument

Infoga tabell, bilder och text

Infoga sidnummer och sidhuvud

PowerPoint

Skapa en PowerPoint att använda vid en muntlig presentation

Dela PowerPoint-presentationen

Zoom

Öppna länken

Delta i ett möte och lämna ett möte

Skicka meddelanden i Zoom
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Källkritik, mediekunskap, falska nyheter

Var försiktig med var informationen kommer ifrån och vem författaren är

Jämför information

Kritisera information

Kunna skilja på säkra webbplatser och tvivelaktiga webbplatser
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Modell II

IKT - checklista

JAG KAN:

Slå på och av datorn

Vänsterklicka och högerklicka på datormusen

Använda stora och små bokstäver på tangentbordet

Öppna webbläsare

Söka efter information på Google

Öppna och söka på YouTube

Skicka SMS på min mobiltelefon

Skicka mejl på min mobiltelefon

Använda BankID
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IKT – kunskapstrappa
En kunskapstrappa som sammanfattar vad individerna ska lära sig och när de ska lära sig det.

Det är viktigt att inlärningen sker steg för steg och att nästa steg inte påbörjas innan

kunskaperna i det första steget är inlärda. IKT-kunskapsstegen hjälper individen och

professionella att visualisera de olika kunskapsstegen. IKT-kunskapsstegen kan användas på

olika nivåer och anpassas för individens kunskapsbehov. Exemplet nedan visar stegen för en

IKT-nybörjare utan tidigare kunskap.

Aktivitet II Använd IKT-kunskapstrappan för att utvärdera
nybörjares datorkunskaper
Mål: Identifiera individers kunskaper inom IKT.

Längd: Varje pass 1–2 timmar, antal pass beror på individens utveckling

Material: penna och papper

Innan aktiviteten startar, dela ut IKT-trappan till deltagarna och förklara vilka olika steg den

innehåller. Det är mycket viktigt att deltagaren förstår att den första lektionen kommer att

handla om det första steget i trappan.

1. Första steget är att samla gruppen och brainstorma om vilken kunskap som redan finns

inom gruppen. Dela in gruppen i mindre grupper och dela ut papper och penna. Individerna i

gruppen ska nu beskriva och diskutera hur de loggar in på en dator.

2. Samla svaren från alla grupperna och skriv dem på en tavla eller ett större papper. Det

viktigaste är att visualisera svaren.

3. Efter att ha diskuterat svaren delas individerna in i nya grupper utifrån vilka förkunskaper

de har. I en större grupp är det ganska troligt att någon har kunskap eller erfarenhet av att

logga in på en dator. Använd den personens kunskap för att hjälpa andra. I bästa fall talar de

samma språk, vilket gör det lättare för en nybörjare att ta till sig ny kunskap.

4. I steg fyra behöver individen sitta vid en dator. Nu börjar arbetet med att lära individen hur

man loggar in på en dator. Det är viktigt att individen kan börja på den nivå han eller hon

befinner sig på. I detta steg behövs tydliga instruktioner och med fördel hjälp från

31



modersmålstalare. Varje steg i IKT-trappan måste få ta tid och nästa steg kan inte påbörjas

förrän personen lyckas logga in.

5. Efter varje pass görs en mindre utvärdering. Hur upplevde individen klassen? Kan han/hon

visa hur han/hon loggar in? Visa en vän eller annan person. Behöver personen fler lektioner

för att klara det första steget? Du kan med fördel använda verktyget FORMS för att utvärdera

momentet.

6. Individuella samtal eller gruppsamtal om nästa steg i trappan. Det är viktigt att visualisera

var individen befinner sig i trappan och därför kan det vara bra att stryka över det första

steget innan individen påbörjar nästa steg.

7. Starta nästa session genom att kontrollera att alla kan logga in på datorn. Att upprepa olika

steg flera gånger är en framgångsfaktor. Sedan kan du börja arbeta på samma sätt med steg

två i trappan.

Tips till professionella:

● Ha inte bråttom! Det är viktigt att varje steg implementeras innan nästa steg börjar.

● Se till på flera olika sätt att individen kan hantera den del du arbetat med.

● Upprepa inlärda steg ofta

Användbara länkar när du arbetar med bildstöd
Alla bilder som används i de nämnda exemplen i detta kapitel är hämtade från den

kostnadsfria webbplatsen https://arasaac.org/ där du enkelt skapar ett konto och får tillgång

till olika användbara bilder och symboler. Andra gratis webbplatser listas nedan:

www.sclera.be/en/vzw/home

www.opensymbols.org

http://bildstod.se

På beloves-hemsidan kan du ladda ner bildstöd på arabiska och somaliska.

https://pedagog.malmo.se/2016/06/02/100-svenska-ord-pa-arabiska-och-somaliska-med-bil

dstod/

I InPrint 3 , kan du skapa helt gratis layouter för bildkort, scheman, kommunikationskartor,

arbetsblad, instruktioner, sociala berättelser med mera. Cirka 16 000 widgetsymboler ingår,

men du kan också enkelt lägga till dina egna bilder, fotografier och andra bildbaser. InPrint 3

kräver en licens och du kan läsa mer här:

https://www.funktionsverket.se/produkter/appar/symbolprogram/in-print-3/
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Aktivitet III– Förenkla information med bildstöd
Mål: Att hjälpa professionella att förenkla information med bildstöd.

Denna aktivitet riktar sig till professionella för att underlätta för migranter att förstå och ta in

information.

Längd: Beror på mängden av material som ska förenklas.

Material: Använd lämpliga webbsidor för att hitta användbart bildstöd

Att förenkla information med bildstöd kan vara en fördel för de individer som är illiterata

men även för de med kort skolgång eller andra språksvårigheter.

Bildstöd kan med fördel användas när man till exempel vill bjuda in en individ till ett möte.

Utan bildstöd kan inbjudan till mötet se ut så här:

● Välkommen måndagen den 1 januari klockan 10:00.

● Adressen är xxxx-gatan 15

● Du kommer att träffa administratören Lisa xxxxx

● Om du inte har möjlighet att närvara, ring 070-xxxxxx

Om du lägger till bildstöd kan det se ut så här:

Välkommen måndagen den 1 januari

klockan 15:00. M T W T F S S

Adressen är xxxx-gatan 15

Bild på   byggnaden

Du kommer att träffa administratören xxxxx

Bild på administratören

Om du inte har möjlighet att närvara, ring

070xxxxxxxxxx
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Följande information har använts i vuxenutbildningen i Sverige. Den har skickats ut till alla

nya elever innan ny kursstart. Även elever som inte är språksvaga eller inte har

kommunikationssvårigheter har uppskattat att informationen kompletteras med bildstöd.

Bildstöd kan förenkla allas vardag. Bildstöd underlättar förståelsen av till exempel scheman,

instruktioner, information och regler.

Kursstart

Du har fått ett brev eller e-postmeddelande med en

kallelse.

Den anger vilken vecka du ska börja.

Har du sökt kurser men inte fått svar?

Du kommer att få svar inom kort.

Du får ett e-postmeddelande från din lärare 2–3 dagar

innan du ska börja.

Det står vilken dag du ska börja och var ni ska träffas.

Dina tider kan ändras under de första veckorna.

Extra stöd och hjälpmedel

Kontakta vår specialpedagog

Namn: XXXXXXXXX

xxxxxx.xxxxxx@vetlanda.se

Litteratur

Om du läser en kurs på obligatorisk nivå kan du låna

litteratur. På de flesta gymnasiekurser köper du din

kurslitteratur, din lärare informerar dig. Du hittar även

kurslitteratur här:https://www.vetlandalarcentrum.se

Hitta ditt schema

www.vetlandalarcentrum.se

före kursstart – schema – skola 24 – kurskod

Haldor – vår lärplattform

När du börjar får du en inloggning som du använder i

skolan. Första skoldagen kan du logga in med BankID.

Läs mer genom att se filmen innan kursstart:

www.vetlandalarcentrum.se

Du ansöker om studiemedel på:

www.csn.se
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Aktivitet IV: Hur man ökar digitala färdigheter genom att
använda en smartphone
Mål: att öka och utveckla digitala färdigheter med hjälp av en smartphone.

Längd: 5–6 pass

Material: frågeformulär med relevanta frågor för uppgiften

Idag har de flesta invånare tillgång till en smartphone. Smarttelefonen är mycket användbar i

arbetet med att öka den digitala kunskapen. Enligt Eurostat använder 73 % av EU-invånarna

en smartphone för privata ändamål. Motsvarande siffror i Tjeckien är 68 %, i Italien 76 % och

i Sverige 86 %. 35

Denna aktivitet syftar till att öka och utveckla digitala färdigheter med hjälp av en

smartphone. Kunskapstrappan visar vilka områden och steg individen behöver utveckla för

att ta del av information, kommunicera, söka jobb etcetera. Professionella kan anpassa

stegen i kunskapstrappan för att möta individens behov.

Aktiviteten genomförs i olika steg. Det är av stor vikt att ta reda på individernas befintliga

kunskaper i användningen av sin smartphone och vi måste beakta de resurser som alla

besitter.

1. Steg ett är att göra djupintervjuer med alla. Det är betydelsefullt att intervjuerna görs med

hjälp av språkstöd då svaren för det fortsatta arbetet är viktiga.

Exempel på frågor:

- Har du e-post i din smartphone?

- Vet du hur man skickar e-postmeddelanden med din smartphone?

- Kan du skicka och ta emot textmeddelanden?

- Har du ett Facebook-konto?

- Hur kommunicerar du med vänner och familj?

- Kan du ansluta till Wi-Fi?

- Hur tar du del av samhällsinformationen?

- Läser du tidningar på nätet?

- Vet du hur man söker jobb online?

- Vet du hur man laddar ner en applikation?

35 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cisci_sp&lang=en
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2. I steg två behöver du försäkra dig om att informationen som framkommit i intervjuerna

stämmer överens med individernas kunskaper. Det gör du genom att helt enkelt be individen

att till exempel skicka ett sms eller ett mejl till dig. Vidare kan du be dem att visa dig en

nyhetssida online, ladda ner en applikation eller ansluta till Wi-Fi.

3. I steg tre analyserar vi individernas svar och vilka behov de har. Den professionella behöver

också fundera över vad som behöver utvecklas för att möta individernas behov.

4. Steg fyra innebär att skapa workshoppar utifrån de resultat vi kom fram till i steg tre.

Grupperna kan med fördel delas upp efter vilket språk de talar. På så sätt kan de som är mer

avancerade stötta de som behöver mer hjälp. Även i steg fyra är tillgången till

modersmålsstöd viktigt.

5. För att mäta resultaten av denna aktivitet kan vi gå tillbaka för att göra nya intervjuer med

individerna. I det här steget kan vi fråga hur de upplevde processen, känner de sig säkrare

med de digitala verktygen, är det något annat de behöver lära sig och så vidare.

Ett annat sätt att utvärdera övningen är att använda det digitala verktyget FORMS.

https://stocksnap.io/photo/man-cafe-HDDHL0YRDL
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Avsnitt för avancerade elever

Det här avsnittet vänder sig till personer som har större kunskaper inom IKT och behöver mer

avancerade aktiviteter och övningar. Det kan till exempel handla om att skaffa sig djupare

kunskaper om Officepaketet, som Word, Excel eller PowerPoint. Vidare kan det handla om

kommunikation och sociala medier, säkerhet på nätet etcetera

Även för avancerade elever kan det vara till stor hjälp att visualisera inlärningsprocessen. Att

visualisera innebär att det blir tydligt vilken kunskap individen besitter och vilken kunskap

individen behöver skaffa sig för att fördjupa sin förståelse. Det är därför fördelaktigt att

använda kunskapsstegen även för dessa individer.

Om en individ behöver fördjupa sina kunskaper i PowerPoint kan trappan se ut så här:

Individen använder trappan som ett hjälpmedel i inlärningsprocessen. Det är lätt att gå

tillbaka och se vilka steg du har klarat av, och vilka steg som återstår. Det är möjligt att lägga

till fler steg beroende på vilken nivå individen vill nå.

På följande länk hittar du grundläggande uppgifter för att skapa en PowerPoint-presentation:

https://support.microsoft.com/en-us/office/basic-tasks-for-creating-a-powerpoint-presentati

on-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
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Aktivitet V – använd Word på olika nivåer

Mål: Denna aktivitet syftar till att utveckla och fördjupa individens kunskaper i programmet
Word. Aktiviteten kan anpassas för att passa individens kunskapsnivå. Exemplet nedan kan
omarbetas, och andra svårare och mer avancerade steg kan infogas. Detta är en individuell
aktivitet men deltagarna kan med fördel samarbeta och ta hjälp av varandra.
Denna typ av aktivitet kan användas i många olika sammanhang och anpassas till andra
program som PowerPoint, Excel, Publisher och Outlook.

Längd: 1–2 pass

Material: En lista med övningar som individen ska utföra. En dator eller chrome-bok med
Word installerat.

Följande länk kan vara ett stöd för att utföra övningen:
https://support.microsoft.com/en-us/word?ui=en-us&rs=en-us&ad=us

1. Börja aktiviteten med att dela ut följande lista med övningar:

2. Efter att personen har skickat dokumentet till dig via e-post, rätta texten och kontrollera

att all information är komplett.

3. Skicka tillbaka dokumentet med rättelserna.

4. Antingen behöver individen mer övning på uppgifterna eller så kan man göra en liknande

uppgift som är längre framskriden. Exempel på ytterligare uppgifter när du arbetar i Word:

Ändra marginaler, infoga sidnummer, lägg till en ram på en sida, skapa en lista, infoga en

tabell, dela ett dokument, infoga en kommentar, använd WordArt, lägg till en vattenstämpel

etcetera.
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Inspiration för avancerade elever
Eftersom det här kapitlet är mer fokuserat på nybörjare som saknar grundläggande

kunskaper i IKT, vill vi i detta avsnitt presentera andra projekt där det finns många

användbara tips och övningar för avancerade elever.

DISC – Digital skills for integration and Active citizenship är ett treårigt projekt som

samfinansieras av Europeiska unionens program Erasmus+ under KA3: Stöd till politiska

reformer, social inkludering genom utbildning, träning och ungdom.

1. DISC-projektets självutvärderingsverktyg hjälper eleverna att identifiera områden för

ökade digitala kunskaper.

2. Lärplattformen för DISC-projektet innehåller olika moduler där eleverna kan lära sig

och öva på baskunskaper inom IKT, ordbehandling i Word, informations- och

datakunskap, dagliga digitala verktyg, IT-säkerhet, samarbeten online och Active

citizenship-verktyg.

Följ länken för att skapa ett konto och ta del av projektets moduler och verktyg.

DISC | Digital skills for integration and Active citizenship (discproject.eu)

Tour2Include – Migrants integration i yrken relaterade till turism. Medfinansierat av

programmet ERASMUS+, KA2: Samarbete för innovation och utbyte av god praxis –

Strategiska partnerskap för vuxenutbildning.

1. Projektets e-lärplattform innehåller flera moduler. Modul 5 syftar till att introducera

migrantelever till grundläggande aspekter av digitala färdigheter.

2. Modul 5 innehåller olika enheter där individer kan lära sig de vanligaste programmen i

Microsoft Office samt lära sig om de viktigaste nätverken och sociala medierna, olika kanaler

på internet och vad de kan stämmas för.

Följ länken för att skapa ett konto och få tillgång till användbart material och övningar.

https://elearning.tour2include.eu/login/index.php
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Resurser – Digitala färdigheter

Microsoft support. Online på:

Grundläggande övningar för att skapa en PowerPoint-presentation (microsoft.com)

Projektet Erasmus+. Online på:

DISC | Digital skills for integration and Active citizenship (discproject.eu)

Trust, security and privacy – smartphones (2018). Online på Eurostat:
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cisci_sp&lang=en

Symbol set and resources for Augmentive and Alternative Communicación (2021).

Online på:https://arasaac.org/

Projektet Erasmus+. Online på:

https://elearning.tour2include.eu/login/index.php

Varför visuellt stöd? (2017) Online

på:https://pedagog.malmo.se/2017/06/27/varfor-visuellt-stod/

Man Cafe gratisbild (hämtad oktober 2021). Online på:
https://stocksnap.io/photo/man-cafe-HDDHL0YRDL

Bildstöd skapar trygghet för barnmorskorna (april 2018). Online

på:https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnm

orskorna/

Välkommen till Bildstod.se(2021) online på:www.bildstod.se

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2021). Online på:
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-
sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-inva
ndrare-sfi

Om eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens måste lärarna få rätt förutsättningar
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INKLUDERING PÅ
ARBETSMARKNADEN

KAPITEL III



Kapitel III - Inkludering på arbetsmarknaden
Följande kapitel i COTW-handboken är centrerat kring strategier, verktyg och aktiviteter för

att främja migranters integration på arbetsmarknaden genom att tillhandahålla kunskap om

utbildningssystemen i Italien, Sverige och Tjeckien samt hur man identifierar tidigare

utbildning och arbetserfarenhet, söka jobb, förbereda ett cv etc. och förmedlar även några

användbara utgångspunkter kring social entreprenörism.

Därför bör resultaten efter Kapitel III vara att:

● Få en övergripande förståelse för godkännande och validering av migranters tidigare

utbildning och arbetslivserfarenhet;

● Ha en överblick över utbildningssystemen i de tre partnerländerna;

● Få resurser och verktyg för att främja migranters anställningsbarhet, inklusive

CV-förberedelser, jobbsökning och simuleringar av jobbintervjuer.

● Utveckla en grundläggande förståelse för social entreprenörism och hur det relaterar

till migranters anställbarhet.

Inlärningsvägen

1 1.1 Godkännande och validering av tidigare utbildning och
arbetslivserfarenhet
Innan man börjar söka jobb kan det vara bra att noggrant analysera var de deltagare eller

individer vi arbetar med står. Uppenbarligen kommer migranter inte från ett vakuum, utan

tar med sig alla sina tidigare livs- och arbetserfarenheter, ett spektrum av olika

tvärkompetenser och praktiska färdigheter samt en viss attityd och inställning till sin miljö. Å

andra sidan har många redan genomgått skola, yrkesutbildning eller universitet i sina

ursprungsländer. I stället för att behöva börja om från början bör det vara en nyckelprioritet

att stödja dem i processen att få sina utbildningar godkända, och på så sätt göra det möjligt

för dem att fortsätta sin utbildningsväg om de vill.

UNESCO36 föreslår olika definitioner av godkännande av tidigare lärande (RPL), bland annat:

● ”Godkännande av en persons färdigheter och kunskaper som förvärvats genom

tidigare utbildning, arbets- eller livserfarenhet, som kan användas för att bevilja

status eller tillgodoräkna sig ett ämne eller en modul. Det kan leda till en fullständig

kvalifikation inom yrkesutbildningssektorn.” (Källa: NCVER 2013, Australien) och

"Processen där individens tidigare lärande utanför det formella systemet som bidrar

till uppnåendet av nuvarande kompetens(er) kan bedömas mot den relevanta

kompetensenheten och godkänns genom utfärdande av lämpligt certifikat." (Källa:

TESDA 2010, Filippinerna).

36 UNESCO-UNEVOC (2021): TVETipedia Glossary – Recognition of prior learning (RPL). Online på:
https://unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/lang=en/filt=all/id=398
.
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Baserat på dessa definitioner blir det tydligt att godkännande av tidigare lärande inte enbart

avser formell utbildning, utan omfattar olika sorters lärande, kunskaper och erfarenheter

som samlats in från många olika situationer, såsom hobbyer, snickararbete, matlagning,

sömnad eller sportutövande; arbetspraktik, informella praktikplatser, anordnande av

evenemang, omsorg av barn, djur och växter eller av sjuka eller äldre människor,

språkkunskaper och mycket mer.

Det är därför tydligt att ett av de första stegen mot en framgångsrik integration på

arbetsmarknaden måste vara en omfattande analys och, om möjligt, godkännande eller

validering av alla tidigare nämnda färdigheter, erfarenheter och kunskaper. I detta

sammanhang är det viktigt att hålla ett öppet sinne, ställa många frågor, skapa kopplingar

och överväga att många olika kompetenser integreras i vissa yrken. Berättelsen om Kalissa

ger dig en uppfattning om det:

Validering av tidigare kompetenser och färdigheter – The Story of Kalissa

"Jag föddes av två föräldrar från olika etniska grupper, som var och en talade sitt eget språk,

vilken är anledningen till att jag har vuxit upp tvåspråkig med Sousou och Fullah sedan

födseln. När jag flyttade till staden för att studera lärde jag mig även franska och andra

lokala språk (Malinké, Mighifore). Som tonåring flyttade jag till Senegal, där jag också lärde

mig Wolof. Efter det började jag min resa mot Europa, under vilken jag har lärt mig olika

språk på vägen. Efter ankomsten till Italien lärde jag mig också italienska. På

mottagningscentret märkte socialarbetarna att jag talade många olika språk och började ta

mig med till officiella möten för att hjälpa dem att översätta för andra personer under de

formella rutinerna. Det är genom detta som jag upptäckte mitt intresse för översättning och

att de språk jag talade var en användbar tillgång för det italienska samhället. Vid något

tillfälle satte socialarbetarna mig i kontakt med ett offentligt organ, som bad mig om mitt cv

för att officiellt kunna anställa mig som tolk för utfrågningar av andra migranter. Detta har

varit utgångspunkten för min professionella resa som tolk för det italienska inrikesministeriet,

som kallar in mig till olika förhör över hela Sicilien. Dessutom började jag arbeta som en

interkulturell medlare för olika sociala projekt i lokalområdet, baserat på rekommendation

från några vänner som arbetar inom den sektorn. Genom alla dessa aktiviteter har jag

kunnat vidareutveckla mina sociala och språkliga färdigheter.

Baserat på min resa skulle jag ge dig följande rekommendationer:

● All din kunskap är en tillgång och ett mervärde för samhället – tro på värdet av dig

själv och de saker du kan göra;

● Det finns inget "värdelöst" språk i världen - varje språk är lika värdefullt som alla

andra;

● Var intresserad och engagerad i vad som händer lokalt och exponera dig själv – detta

kommer att hjälpa människor att lära känna dig och upptäcka din unika talang;

● Var nyfiken och fortsätt att lära dig – allt du kan kommer att komma till nytta någon

gång i ditt liv.”
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Den här berättelsen ger några idéer om hur man framgångsrikt kan värdera informella och

icke-formella arbetserfarenheter, hobbyer och färdigheter, och på så sätt skapa ett mervärde

för både det lokala samhället och Kalissas liv. Det understryker ytterligare hur viktig rollen för

yrkeskategorier som arbetar med migranter kan vara: En enda person med ett öppet sinne

som gör kopplingen mellan en individs kompetens och det lokala samhällets behov kan göra

stor skillnad för alla.

Men förutom att bara vara öppen och vara medveten om dina deltagares färdigheter, finns

det många andra tillvägagångssätt som stödjer dig i utvärderingen av godkännande av

tidigare lärande (RPL - recognition of prior learning). Enligt Internationella

arbetsorganisationen (IOL)37inkluderar dessa de som nämns nedan.

Figur1: Åtta bedömningsmetoder för att identifiera tidigare arbetserfarenheter, färdigheter

och kompetenser (Från: IOL, 2015, s.9)2

Ett mycket systematiskt och heltäckande sätt för kompetensutvärdering ärEU Skills Profile

Tool för tredjelandsmedborgare , ett verktyg som utvecklats av Europeiska unionen för att

främja integrationen av tredjelandsmedborgare på arbetsmarknaden: "Det flerspråkiga

EU-verktyget för kompetensprofiler för tredjelandsmedborgare är avsett att användas av

organisationer som erbjuder hjälp till tredjelandsmedborgare. Det hjälper till att kartlägga

37 IOL (2015): Recognition of prior learning:
Viktiga framgångsfaktorer och byggstenarna i ett effektivt system; sid. 9. Online på:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_62
5895.pdf .
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kompetensen, kvalifikationerna och arbetserfarenheterna för tredjelandsmedborgare och att

ge dem personliga råd om ytterligare steg, till exempel rekommendation att godkänna ett

examensbevis, kompetensvalidering, vidareutbildning eller anställningsstöd.38

Även om du inte har tid att gå igenom hela verktyget är det värt att ta en titt på för att få

några idéer om "dolda" kompetenser som migranterna du arbetar med kan ha och som du

inte ens tänkt på. Dessutom erbjuder verktyget ett formaliserat och europeiskt enhetligt sätt

att validera kompetenser och tidigare erfarenheter på ett formellt sätt.

Aktivitet I: Identifiera din potential!39

Mål: Identifiera personliga livsmål och reflektera över vilka färdigheter du behöver för att nå

dit.

Längd :  ca. 30 minuter

Material: Penna och papper

Beskrivning:

1. Dela ut ett papper och en penna till varje deltagare och låt dem dela upp det i två

kolumner genom att dra en linje i mitten. Den första kolumnen får rubriken

"Resultat", medan den andra får "Färdigheter/kompetenser".

2. Deltagarna kommer att få tre minuter på sig att fylla i kolumnen "Resultat" med allt

de vill åstadkomma i sina liv, allt de anser vara värt att sträva efter. Detta kan

inkludera att starta ett företag av något slag, skriva en bok, bli en berömd kock, sälja

produkter från sitt ursprungsland, tala många språk etc. Medan de gör det, bör du

vägleda dem att inte filtrera sina idéer, utan att bara skriva ner allt de kommer att

tänka på. Om de tycker att det är svårt kan du välja att börja aktiviteten genom att

brainstorma några idéer tillsammans, ställa frågor som "Har du en förebild?", "Vems

arbete beundrar du?" eller "Vad ville du bli? Vad älskade du att göra som barn?".

3. Efter den inledande brainstormingsfasen kommer deltagarna att instrueras att ringa

in de 3 resultat som de tycker är mest spännande och intressanta för dem

personligen från vad de skrivit ner i den första kolumnen.

4. Nästa steg är att låta dem skriva ner de nödvändiga färdigheter och kompetenser

som de behöver för att uppnå dessa resultat. Och att med linjer koppla de

färdigheter de skriver ner till de olika resultaten. Det kan också finnas vissa

färdigheter som är användbara för mer än ett resultat. Som har nämnts tidigare kan

det vara bra att brainstorma ett exempel tillsammans med hela gruppen för att få i

gång dem.

39 Denna aktivitet har anpassats från PATHWAYS projektkonsortium (2021): Pathways toolkit for adult
education, sid. 82ff.

38 Europeiska kommissionen (2021): EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals. Online på:
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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5. Slutligen ska deltagarna vända på pappret och dela upp de färdigheter de har

identifierat i "Färdigheter jag redan har" och "Färdigheter jag vill utveckla". Detta

kommer att hjälpa dem att få en tydligare uppfattning om vad de redan kan för att nå

de resultat de vill uppnå.

6. Om du vill kan du låta dem presentera vad de har utarbetat hittills för resten av

gruppen, på så sätt kan deltagarna diskutera och stötta varandra samt lära av vad de

andra har antecknat. Avsluta aktiviteten med en genomgång där du frågar vad de har

lärt sig av aktiviteten och hur de tror att det kan appliceras på deras liv.

Tips till professionella:

● Lyssna noga och ställ frågor om dina deltagares tidigare erfarenheter;

● Försök att skapa kopplingar mellan dina deltagares tidigare erfarenheter, hobbyer,

färdigheter och intressen och behoven på den lokala arbetsmarknaden;

● Det är inte din uppgift att veta allt! Om du känner dig osäker på något mycket

specifikt, såsom godkännande av utländsk examen, be en kompetent person om

hjälp.

Resurser

● EU Skills Profile Tool för tredjelandsmedborgare;

● PATHWAYS project consortium (2021): Pathways toolkit for adult education.

1.1.2 Utbildning: Yrkesutbildning och universitetsstudier i värdlandet
När man arbetar mot arbetsmarknadsinkludering av migranter (eller någon annan målgrupp

för den delen) är det av stor vikt att förstå skillnaderna mellan utbildningssystemen i olika

länder. Även i Europeiska unionen har vi system som skiljer sig mycket från varandra. Det är

därför inte förvånande att detta även gäller för icke-europeiska länder. För att främja

integration på arbetsmarknaden är kunskap viktigt. Att veta vilken utbildningsväg eller vilka

förutsättningar som krävs för att få ett visst yrke, är det viktigt att vägleda så att rätt steg tas

för att nå dit.

En mycket bra utgångspunkt, för att få en allmän överblick över olika utbildningssystem i

Europa är webbplatsen för European Centre for the Development of Vocational Training

(CEDEFOP), där kan du hitta en heltäckande översikt över hur varje europeiskt system är

uppbyggt, som presenteras exemplariskt för Sverige på bilden nedan.
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Figur 2: Översikt över utbildningssystemet i Sverige (Från: CEDEFOP, 20215)

Vidare kan du hitta ytterligare information om olika frågor, som t.ex.40:

● En sammanfattning av huvuddragen i yrkesutbildningssystemet för varje land;

● Utbildningsnivå;

● Lärlingstid;

40 CEDEFOP (2021): Vocational education and training in Europe. Online på:
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy
.
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● Yrkesutbildningsfinansiering och mekanismer;

● Lärare och utbildare;

● Validering av tidigare lärande;

● Incitament för elever eller

● Vägledning och rådgivning.

Sammantaget erbjuder den här webbplatsen därför ett utmärkt verktyg för alla som letar

efter specifik information och inte vet var de ska börja.

Efter att utbildningsvägen är klar är nästa steg att komma åt utbildningssystemet. Din

deltagare kan redan ha tagit en akademisk eller professionell examen i sitt ursprungsland,

vilket betyder att de kanske vill få detta godkänt innan de går in i utbildningssystemet.

Chamwil berättar sin historia om de hinder han stötte på när han ville komma in på

universitetet i Italien med sin gymnasieexamen från Kamerun.

Tillträde till universitet i Italien med en utländsk examen – The Story of Chamwil

"Jag hade redan läst ett år sociologi på universitetet i Kamerun. Tyvärr gick det inte att få det

godkänt i Europa. I Italien behövde jag först få min gymnasieexamen från Kamerun officiellt

översatt till italienska för att få den godkänd. Jag var tvungen att hitta en person som kunde

hjälpa mig med översättningen. Universitetet satte mig i kontakt med en annan migrant som

hade skrivit in sig på universitetet och som berättade att jag först måste kontakta notarie

publicus som sedan officiellt skulle översätta examen. Efter detta första steg var jag tvungen

att kontakta CIMEA , som är kontaktpunkten för godkännande av akademisk examen i Italien

och som därmed skulle legalisera dokumentet och ge dig ett Certificate of Comparability.

Med detta kan man sedan kontakta universitetet. Utöver Certificate of Comparability behöver

du även ett giltigt tillstånd, annars blir allt lite komplicerat. Universitetet i Palermo är ett av

få italienska universitet som har godkänt ett akademiskt dekret för att officiellt släppa in

asylsökande till universitetet, så alla asylsökande här kan dra nytta av rätten till

universitetsstudier.

Om du vill anmäla dig till universitet i Europa, skulle jag ge dig följande råd:

● Be alltid om information i god tid för att förbereda dig på lång sikt;

● Leta efter personer som är kompetenta inom det specifika området – alla kan inte

veta allt;

● Ha tålamod, men insistera också på vad du vill åstadkomma;

● Be om hjälp när du behöver det."

Chamwils berättelse gör det tydligt hur förvirrande och lång processen för att få tillgång till

universitet kan vara och varför det är så viktigt att be om hjälp och få stöd från andra

människor med djupare förståelse för hur det går till i respektive land.

Om du behöver information angående godkännande av akademiska examen i Europa kan du

hänvisa till EU:s webbplats som berör detta ämne för att komma igång. Tyvärr finns det inget
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enhetligt EU-godkännande av examen – inte ens mellan medlemsländer, vilket innebär att de

nationella processerna och reglerna kan skilja sig mycket åt.41 . Detsamma gäller för andra

yrken, som sjuksköterska eller elektriker, som kan vara reglerade i vissa, medan inte i andra

EU-medlemsländer. För att få en bättre uppfattning om vilka yrken som är reglerade och hur

det ser ut i ditt land kan du gå till Regulated Professions Database.

Slutligen, om du vill stödja dina deltagare, men inte känner dig tillräckligt förberedd eller inte

vet var du ska börja, kan du hänvisa till Europass platform for Guidance and Counselling, en

onlineplattform som är dedikerad till att förse professionella med flerspråkiga verktyg och

information som möjliggör för dem att stödja andra i deras karriär och inlärning.

Tips till professionella:

● Förklara allt långsamt och så detaljerat som möjligt – att kastas in i ett så annorlunda

utbildningssystem kan vara förvirrande för människorna du arbetar med;

● Undersök utbildningsvägarna eller be experter inom respektive område om hjälp;

● Var tålmodig, empatisk och förbered dig på frustration: alla kommer inte att bli glada

över att behöva göra om vissa procedurer och inlärningsvägar för att arbeta i ett yrke

de kanske redan har arbetat inom innan de kom till Europa.

Resurser

● CEDEFOP Overview of the Vocational education and training in Europe

● Information on recognition of academic diplomas in Europe

● Databas för reglerade yrken– översikt över olika yrken;

● CIMEA– för att få ett "Certificate of comparability" i Italien;

● Europass for Guidance and Counselling practitioners

.

41 EC (2021): Recognition of academic diplomas. Online på:
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_en.htm
.
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Utbildning i anställningsbarhet

1.2.1 Jobbsökning
Efter att de inledande inlärnings- och utbildningsvägarna har avslutats är det dags att aktivt

börja söka jobb inom respektive sektor. För att göra det finns det flera olika referenspunkter

som bör beaktas.

Jobbsökningen kan göras antingen ansikte mot ansikte i det lokala området eller online i eller

utanför det lokala området. Lokalt kan det finnas olika offentliga arbetsförmedlingar samt

icke-statliga organisationer som erbjuder tjänster och som personer som söker jobb kan

kontakta för att få karriärvägledning och arbetsmöjligheter. Dessutom, om dina deltagare

redan vet vilken sektor de vill arbeta inom, kan de börja förbereda sitt cv, skriva ut det och

lämna det till möjliga arbetsgivare på orten.

Nedan hittar du några konkreta exempel på institutioner som erbjuder stöd i jobbsökande i

Vetlanda, Prag och Palermo.

Namn Var? Vad?

SEND Palermo,

Italien

Arbetar med arbetsmarknadsinkludering för

missgynnade grupper genom att genomföra

projekt, kurser och praktikplatser

Centro Astalli

Sportello lavoro

Palermo,

Italien

Tjänster som stödjer migranter i att utarbeta

sina CV samt söka online efter

jobberbjudanden och yrkesutbildningar i

området

WORKING Palermo,

Italien

Arbetsförmedling, som sammanför

arbetsgivares önskemål och arbetssökande

personer

https://arbetsformedlingen.se/

Arbetsförmedlingen I Sverige

Vetlanda,

Sverige

Sveriges offentliga arbetsförmedling finns på

såväl nationell nivå som lokal nivå. De

tillhandahåller jobbcoacher, kurser i

CV-skrivande, jobbsökande, utreder

arbetsförmåga, lönestöd till arbetsgivare för

att anställa individer som är

funktionshindrade och de som står långt från

arbetsmarknaden.

Anpal Servizi Palermo Palermo,

Italien

Offentligt organ som utvecklar verktyg och

metoder för att stödja offentliga och privata

aktörer på arbetsmarknaden, leder projekt

som syftar till att identifiera stabila

anställningsmöjligheter etc.
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Prague City Hall Prag,

Tjeckien

Webbplatsen "Prague for All" drivs av Prags

stadshus och ger en sammanfattad lista med

relevant information avseende hjälp att söka

jobb.

Labour Office i Tjeckien Prag,

Tjeckien

Tjeckiska offentliga arbetsförmedlingen.

Integration Centre Prague - ICP Prag,

Tjeckien

ICP ger socialrådgivning, hjälp i

anställningssituationer.

Dessutom kan det vara praktiskt att få information om jobbmässor eller andra

nätverksevenemang som kan äga rum på den lokala orten och som kan vara bra att delta i.

Om migranterna du arbetar med vill delta i ett sådant evenemang, se till att de är

förberedda: Hjälp dem att förbereda sitt CV, så att de kan skriva ut det och ta det med sig. Se

till att de tänker över sina kompetenser och egenskaper i förväg, om någon skulle vilja göra

en anställningsintervju på plats.

En andra möjlighet är att söka jobb online. Vårt samhälle förlitar sig mer och mer på den

digitala ekonomin. Många annonser publiceras endast online antingen på respektive företags

och organisationers webbplats eller kan de hittas via webbplatser för jobbsökning samt

offentliga institutioners webbplats. Nedan kan du hitta en översikt över några användbara

webbplatsers i syfte att hitta arbete.

Webbsida Land Offentlig

institution?

Inriktning

glassdoor Internationell Nej Plattform där du kan lägga

upp ditt cv/yrkesprofil,

kontakta arbetsgivare och

hitta arbetserbjudanden;

nödvändigt att skapa konto

MONSTER Internationell Nej Plattform där du kan lägga

upp ditt cv/yrkesprofil,

kontakta arbetsgivare och

hitta arbetserbjudanden;

nödvändigt att skapa konto

indeed Internationell Nej Databas där arbetsgivare kan

lägga ut sina

jobberbjudanden; sökbar

efter nyckelord och

stad/region; Det är inte

nödvändigt att skapa konto

LinkedIn Internationell Nej Snarare en professionell

social medieplattform, där
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man kan publicera sin

yrkesprofil; bäst att få direkt

kontakt med rekryterare

svensk offentlig

Arbetsförmedlingen

Sverige Ja Statlig arbetsförmedling

Italiensk statlig

arbetsförmedling(även

tillgänglig för varje

region, t.ex. förSicilien)

Italien Ja Nationell/regional

arbetsförmedling

Tjeckisk offentlig

arbetsförmedling

Tjeckien Ja Statlig arbetsförmedling

Webbplatserna i listan ovan kan vara en bra utgångspunkt. Det är dock alltid en god idé att

söka på google efter "jobbsökning" och landet eller orten som du söker arbete på, för att

hitta de bästa sökmotorerna som är relevanta för dig. Det är också smart att titta på

hemsidorna för företag, organisationer och offentliga institutioner i respektive sektor där

dina deltagare vill hitta arbete.

En annan viktig punkt när du söker jobb är att överväga olika praktikmöjligheter, bland annat:

● Praktikplatser: Ett bra sätt att prova på jobbet, samla de första erfarenheterna och få

ett intryck av hur det skulle vara att arbeta inom detta område;

● Volontärverksamhet: Att skaffa sig nya färdigheter, skapa nya kontakter och lära

känna en viss miljö bättre;

● Lokala, europeiska eller internationella civila tjänster: Kan ses som en del av

volontärverksamhet, men är engagerade i att stödja samhället under en viss tid, kan

vara utomlands, regionalt eller lokalt;

● Evenemang för samhällsgrupper: Att delta i eller organisera evenemang för

samhällsgrupper kan vara ett bra sätt att komma i kontakt med olika lokala grupper,

och på så sätt skapa nya kontakter som kan vara till stor hjälp när man söker jobb;

● Delta i sociala projekt på den lokala orten: Många icke-statliga organisationer

erbjuder olika workshops, evenemang och utbildningar som kan bidra till

kompetensutveckling, kontaktskapande på orten och därmed skapa nya

arbetsmöjligheter.

Förutom att dessa möjligheter kan bidra till utveckling eller ökning av tvär- och tekniska

kompetenser, som efterfrågas på arbetsmarknaden, kan de också vara en viktig startpunkt

för att hitta arbete senare. Dessa möjligheter ger deltagarna nya erfarenheter och kontakter

samtidigt som de lär känna en viss sektor bättre, vilket kan komma att vara till stor nytta i

framtiden när de söker arbete.
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Om du vill få en bild av vad dessa upplevelser kan vara kan du läsa ett par olika vittnesmål

från CESIE:s volontärer här.

Aktivitet II: Simulering av jobbsökning
Mål: Att få en ökad förståelse för hur jobbsökningsprocessen kan fungera.

Längd: ca. 1 timme

Material: Digital enhet (smarttelefon, dator etc.) för varje grupp; Internetanslutning; penna

och papper; blädderblock

Beskrivning:

1. Dela in deltagarna i 4 grupper och ge dem 10 min för att hitta ett jobb i lokalområdet

för a) en elektriker, b) en lärare, c) en servitör, d) en sjuksköterska. (Du kan hitta på

andra yrken om du tycker att de är mer anpassade för din grupps behov.) Led dem

inte i aktiviteten, låt dem bara diskutera hur de ska gå vidare och observera deras

tillvägagångssätt.

2. När tiden är slut, be varje grupp att presentera sina resultat. Ni kan diskutera de olika

tillvägagångssätten i grupp. Om några av metoderna som presenteras i det här

kapitlet i denna handbok ännu inte har berörts, tala om dem med gruppen.

3. Vägled gruppen i en brainstorming om andra möjligheter som kan främja deras

inkludering på arbetsmarknaden på lång sikt (praktik, volontärarbeten, sociala

projekt, samhällsevenemang etcetera). Uppmuntra dem att tänka så kreativt som

möjligt.

4. Ge dem därefter samma uppgift och be dem börja om från början, tilldela de fyra

grupperna olika yrken den här gången. De får 10-15 minuter på sig igen.

5. Ha en debriefing om hur jobbsökningen var annorlunda andra gången och om det

var lättare att hitta lämpliga jobb.

Tips till professionella:

● Förklara allt tydligt;

● Stöd dina deltagare i att tänka utanför boxen för att hitta nya sätt att arbeta;

● Motivera – jobbsökande kan vara frustrerande!

1.2.2 CV och personligt brev
En ansökan har i allmänhet två huvuddelar: CV och oftast ett personligt brev, där den

sökande kortfattat förklarar sitt intresse och avsikt, tidigare erfarenheter och kvalifikationer

relaterade till den tjänst han eller hon söker.
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CV

CV är den viktiga delen där vi presenterar oss själva, våra arbetserfarenheter, kompetens och

tidigare utbildning – redan innan rekryteraren eller arbetsgivaren har haft möjlighet att lära

känna oss personligen. Det är därför av största vikt att det innehåller en strukturerad och

kortfattad men heltäckande översikt över allt.

Huvuddelarna som ska ingå i ett CV är42:

● Person- och kontaktuppgifter: Generellt börjar ett CV med kontakt- och

personuppgifter. Undvik dock privata detaljer, såsom religiös tillhörighet, barns namn

mm.

● Arbetslivserfarenhet/anställningshistorik: En av huvuddelarna i ett CV är den

kronologiska meritförteckningen, där du presenterar din arbetslivserfarenhet i

omvänt datum och börjar med den senaste. Här ska du inkludera

institutionens/företagets namn och adress, din titel eller roll och några av de

viktigast ansvars-/arbetsuppgifterna som du jobbade med när du arbetade där.

● Utbildning och kvalifikationer: I nästa avsnitt presenterar man vanligtvis utbildning

och kvalifikationer. Se till att inkludera namnen på institutioner och datum för

deltagande i omvänd ordning, med början från din högsta examen eller senaste

certifikat.

● Färdigheter: Du kan inkludera relevanta färdigheter i ditt CV, såsom digitala

färdigheter, främmande språkkunskaper och annan ny utbildning som är relevant för

den lediga tjänst du söker.

Bästa praxis för att skapa ett CV43:

● Läs den lediga tjänsten noggrant – Detta hjälper dig att identifiera dina lämpliga

kompetenser och arbetserfarenheter så att du kan skapa en version av ditt CV som är

anpassad efter vad arbetsgivaren söker.

● Strukturera informationen i ditt CV – Ingenting är mer förvirrande än ett CV utan

struktur. Se till att dela in det i kategorier (se ovan) och hoppa inte runt mellan de

olika avsnitten.

● Använd en seriös e-postadress – En ansökan är ett formellt dokument. För att

undvika ett dåligt första intryck, håll dig borta från att ange e-postadresser, som

t.exhotty2001@gmail.comoch liknande eller andras e-postadress i ditt CV.

● Var ärlig – Som har nämnts ovan bör du anpassa ditt CV till det specifika jobbet du

söker, välj ut arbetserfarenhet som är relevant. Det betyder inte att du ska vara oärlig

om dina erfarenheter eller färdigheter. Att ljuga är aldrig en bra idé, eftersom

43 Papyrus Project/ Marko Stojanović & Team Western Balkans Institute (2018): Extraordinary CV, p.6.
Finns på: https://papyrus-project.org/media/M6-Tutorial-3_Extraordinary-CV.pdf
.

42 Alison Doyle (2021): Curriculum Vitae (CV) Samples, Templates, and Writing Tips. Online på:
https://www.thebalancecareers.com/cv-samples-and-writing-tips-2060349#what-to-include-in-a-curri
culum-vitae
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arbetsgivaren kan fråga dig om dina kunskaper och kvalifikationer under

anställningsintervjun och då förstå att du ljög.

Du kan hitta exempel på olika typer av CV:n här . Mycket grafiskt tilltalande CV-mallar finns

på canva.

Personligt brev

Det personliga brevet är en kort motivering om skälen till att en person söker jobbet och tror

sig vara en lämplig kandidat för en specifik tjänst som ansökan avser. Brevet är i allmänhet en

sida långt och skrivit i brevform, dvs adresserat till rekryteraren eller arbetsgivaren i början

och avslutat med en hälsningsfras i slutet. Tänk på att ett personligt brev inte alltid begärs in,

i så fall räcker det med att bara inkludera ett kort motiverande uttalande i mejlet som ditt CV

ska bifogas till.

I allmänhet är strukturen för ett personligt brev som följer:

1. Hälsningsfras;

2. Kort introduktion av din person;

3. Personligt uttalande – Varför vill du ha det här jobbet?

4. Betoning på egna styrkor/relaterade erfarenheter – Varför är du rätt person för

jobbet?

5. Avslutning.

Tips för att skriva ditt personliga brev44:

● Anpassa det personliga brevet till den lediga tjänsten: Även om du söker liknande

tjänster är det viktigt att alltid anpassa det personliga brevet till företaget och den

specifika tjänsten du söker. Att skicka ut ett generellt brev , utan någon specifik

information om varför du vill arbeta på respektive institution ger ett dåligt intryck.

● Följ eventuella riktlinjer: Innan du börjar utarbeta det personliga brevet, läs noggrant

igenom alla riktlinjer som kan finnas i jobberbjudandet. Det kan finnas olika

förutsättningar, till exempel vad gäller längd, format och innehåll i brevet.

● Skriv på ett personligt sätt: I motsats till ett CV ger det personliga brevet dig

utrymme att uttrycka dina unika intressen, drivkraft och tidigare erfarenheter

kopplade till den aktuella tjänsten. Använd det här utrymmet för att presentera fler

sidor av dig till rekryteraren och försök locka fram en nyfikenhet att vilja bjuda in dig

till en intervju.

● Använd lämpligt språk: När du söker ett jobb är det viktigt att använda ett formellt

språk. Men samtidigt är det viktigt att använda ett lättförståeligt språk i stället för att

tappas bort i komplicerade ord som faktiskt kan ge fel intryck till läsaren.

44 Indeed Editorial Team (2021):
How To Write a Motivational Letter (With Tips and Examples). Online på:
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/motivation-letter
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● Fokusera på dina styrkor: Det personliga brevet är platsen där du betonar varför DU

är rätt person för jobbet. Därför bör du fokusera på dina styrkor som kan kopplas till

den position du söker.

● Korrekturläs ditt brev: Det skulle vara olyckligt att skicka ut ett innehållsmässigt bra

personligt brev som innehåller skriv- eller grammatiska fel. Att korrekturläsa ditt brev

visar du är uppmärksam på detaljer och noggrannhet. Ännu bättre vore det om du

kunde hitta någon annan som korrekturläser det åt dig – ibland är vi "blinda" för våra

egna misstag, eftersom vi vet så väl vad vi ville skriva.

Du hittar några praktiska exempel i slutet av den här artikeln.

Aktivitet III: Upptäck misstagen
Mål: Att få en ökad förståelse för de vanligaste misstagen då man sätter samman ett CV.

Längd: ca. 30 minuter

Material: Penna, informationsbladet "de vanligaste misstagen" och en kopia av en eller ett

par exempel på CV till varje deltagare

Beskrivning:

1. Ge deltagarna informationsbladet "De vanligaste misstagen när du skapar ett CV", så

att ni kan gå igenom och prata om alla listade misstag tillsammans.

2. Efter denna introduktion delas deltagarna in i tre grupper och varje grupp förses med

ett av CV-exemplen, som du kan ladda ner från länkarna på nästa sida. De får 15

minuter på sig för att analysera dessa CV och hitta de vanligaste misstagen. Be dem

anteckna allt de lägger märke till.

3. När tiden är slut ska varje grupp presentera sin CV-analys för resten av gruppen, så

att alla kan diskutera tillsammans.

De vanligaste misstagen när man skapar ett CV

● Att använda en oprofessionell e-postadress eller foto

● Att ljuga om dina erfarenheter, kunskaper eller kvalifikationer

● Att presentera för mycket information

● Att inte strukturera sitt CV väl

● Att inklusive arbetslivserfarenheter som inte är relevant för den lediga tjänsten

● Stavnings- och grammatikfel

● Att glömma att inkludera möjlighet för datanedladdning och signatur, vilket krävs i

vissa länder.

Exempel CV I:

https://www.dayjob.com/downloads/CV_examples/electrician_CV_template.pdf

Exemplarisk CV II: https://ashleemccarthy.wordpress.com/2012/11/27/83/
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Exempel CV II:

https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/careers/our-programmes

/Example-Curriculum-Vitae-bad.pdf

1.2.3 Hur man ansöker
När ett lämpligt jobberbjudande hittats och alla nödvändiga dokument samlats in och

förberetts är det dags att skicka in ansökan. Det är en stor hjälp att stödja de migranter du

arbetar med initialt i alla dessa steg, men det är också av stor vikt att tydligt förklara allt, så

att de så småningom kommer att kunna slutföra hela processen på egen hand.

Du kan dela ut följande steg till dina deltagare, så att de har en riktlinje för när de ansöker.

Steg 1- Läs jobberbjudandet noggrant och analysera det: Vilka egenskaper, kompetenser,

certifieringar och/eller erfarenhet efterfrågar de? När är sista ansökningsdag? Vilka

förutsättningar efterfrågar de? På vilket sätt vill de ta emot ansökan och vilka dokument ska

bifogas (t.ex. CV, specifika uttalanden/samtycken du måste skriva under för att delta i

samtalet, ID, personligt brev, specifika uttalanden etc.)? Betona eller anteckna all viktig

information.

Steg 2: Förbered dina dokument: Efter att du har kontrollerat när och hur du ska ansöka

börjar du med att förbereda dina dokument. Tänk på att det är av stor vikt att alltid anpassa

ditt CV och personliga brev till det specifika jobbet du söker. Detta innebär att du bara ska

lyfta fram relevant arbetserfarenheter i ditt CV (t.ex. behöver du inte inkludera din

erfarenhet som barnvakt om du ansöker om att bli elektriker) och tänk över vilken nödvändig

sociala kompetens som behövs för tjänsten. Betona allt detta i det personliga brevet om du

lämnar ett sådant. Ditt CV och personliga brev ska undertecknas med aktuellt datum. Glöm

inte att inkludera datadeklarationen i ditt CV! Samla ihop alla andra nödvändiga dokument.

Steg 3 – Skicka in din ansökan: När du har förberett alla dokument är du redo att ansöka om

jobbet. Numera uppmanas jobbsökare ofta att skicka in sin ansökan via e-post. I det här

fallet, se till att sätta några nyckelord i titelraden (t.ex. "Ansökan om jobb xyz" och ditt namn)

så att mottagaren omedelbart vet vad din post handlar om. Du bör vidare skriva en enkel

text, där du berättar vem du är, varför du skickar detta mejl och vilka dokument du kommer

att bifoga till mailet. Skicka aldrig ett tomt mejl till någon! Detta kan i bästa fall verka

oförskämt och i värsta fall misstänkt. Om möjligt, försök att ta reda på deras namn, så att du

kan anpassa början av ditt e-postmeddelande. Du kan också avsluta ditt meddelande med att

önska personen en trevlig dag. Bifoga alla nödvändiga dokument i slutet. Kontrollera noga att

du har digitaliserat dem alla i bra kvalitet, så att de är läsbara. Innan du trycker på skicka är
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det bra att göra en sista kontroll av allt. Om du måste skicka din ansökan som brev, se till att

skicka det i god tid, så att brevet kommer in före sista ansökningsdag. Du bör också skriva ut

alla nödvändiga dokument i god kvalitet och lägga dem i ett A4-kuvert. Vik inte ditt CV och

privata brev och se till att de är i bra skick och inte ser "använda" ut . Ibland vill arbetsgivare

att du ska leverera ansökan eller CV personligen till dem så att de kan få ett första intryck av

dig. Om så är fallet skriv ut dokumenten i A4 och bra kvalitet, klä dig rent och snyggt och var

beredd på en spontan jobbintervju på plats.

Steg 4 – Förbered dig för din anställningsintervju: Processen är inte avslutad bara för att du

skickar in din ansökan. Nu är rätt tillfälle att förbereda sig för anställningsintervjun. Du hittar

mer detaljerad information om vad du kan förvänta dig i följande underkapitel.

1.2.4 Anställningsintervjun
Anställningsintervjun är en integrerad del och ofta de sista stegen i ansökningsprocessen. Det

ger möjlighet för arbetsgivaren att lära känna kandidaten bättre, ställa frågor om tidigare

utbildning och arbetslivserfarenhet samt att utvärdera vissa kompetenser. Å andra sidan ger

det kandidaten chansen att visa sin personlighet, vilja att lära, motivation och att man är

förberedd för den lediga tjänsten.45

Det finns flera olika typer av anställningsintervjuer10:

● Screeningintervju: Generellt ett förval av kandidater för att säkerställa att de

uppfyller alla nödvändiga kriterier.

● Individuell intervju: I denna vanligaste intervjuform intervjuar en rekryterare varje

sökande individuellt.

● Panelintervju: I denna intervjuform intervjuas den sökande av fler än en person,

vilket stimulerar diskussionen.

● Gruppintervju: Flera kandidater intervjuas samtidigt.

● Telefonintervju/intervju online: Dessa former av anställningsintervju används med

fördel för att hantera långa avstånd eller minimera kostnader. Intervjuer online blir

allt vanligare i vår digitala ekonomi och har vunnit ytterligare popularitet under

Covid-19-pandemin.

● Med lunch: I vissa fall kan rekryteraren bjuda in kandidaten att ha en chatt över lunch

för att lära känna kandidaten i en mer avslappnad miljö.

När man blir inbjuden till en anställningsintervju är det viktigt att komma förberedd. Detta

inkluderar olika saker, som kan kategoriseras i följande områden:

● Fysiskt utseende: att klä sig formellt och ha ögonkontakt med rekryteraren är viktigt

för att göra ett gott intryck under intervjun.

45 Papyrus Consortium/ Marko Stojanović & Team Western Balkans Institute (2018): Outstanding
interview, p.2ff. Online på:
https://papyrus-project.org/media/M6-Tutorial-4_Outstanding-interview.pdf
.
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● Attityd: Vänlighet, sinnelag, punktlighet, professionalitet och ansvar är viktigt för att

göra ett bra första intryck. Visa intresse och inspiration att arbeta med den

institution du söker till.

● Dokument: Ta med dig alla nödvändiga dokument utskrivna. Detta kan inkludera ditt

CV, det personliga brevet och eventuella rekommendationer som har efterfrågats.

● Att vara förberedd: Ofta gillar arbetsgivare och rekryterare att ställa några frågor

angående ditt CV: dina tidigare arbetserfarenheter, språkliga och digitala färdigheter

eller tvärkompetenser. För att utvärdera din lämplighet för jobbet kan de vara

intresserade av dina styrkor och svagheter samt hur du skulle bete dig i vissa

situationer. Vidare kan du hitta 50 vanliga frågor vid anställningsintervjuer här med

exemplariska svar för att vara bättre förberedd inför nästa anställningsintervju.

● Frågor: Att ställa frågor är ett tecken på intresse. Det är därför en god idé att i förväg

fundera över ett par intressanta frågor att ställa till arbetsgivaren under

anställningsintervjun.
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Aktivitet IV: Känna till dina styrkor och utvecklingspotential46

Längd : ca. 30 min – 1 timme

Material: Värderingar, kompetenser och attitydkort; Blädderblock och penna för

brainstormingen

Beskrivning:

1. Först och främst måste du skriva ut korten som finns på nästa sida och klippa ut dem,

så att du har ett ord per kort.

2. Du kan introducera denna aktivitet genom att diskutera sociala färdigheter: Vad är

sociala färdigheter? Varför behöver vi dem? Varför behöver vi vara medvetna, inte

bara om våra tekniska färdigheter, utan också våra tvärgående kompetenser i

jobbsökningsprocessen? Detta kommer att hjälpa deltagarna att förstå vikten av att

reflektera över våra inter- och intrapersonella kompetenser, attityder och värderingar

som vi alla tillför vår arbetsmiljö. Du kan söka online efter frågor som arbetsgivare

ofta ställer avseende sociala färdigheter vid anställningsintervjuer (t.ex "Vilka är dina

tre styrkor och svagheter?") och därför är det bra att kunna svara tydligt.

3. Låt varje deltagare dra en lapp. De bör välja dem slumpmässigt utan att veta vilken

de tar. När alla har fått ett kort, börja att i tur och ordning fråga dem vad de har fått

och diskutera tillsammans vad det innebär att ha detta värde, kompetens eller attityd

och hur de kan användas i en arbetsmiljö. Lämna mycket utrymme åt deltagarna och

vägled försiktigt samtalet om de fastnar.

4. Efter att första omgången är slut är det upp till att bestämma om du vill göra en

omgång till för att fördjupa begreppen eller om du vill gå vidare till nästa del av

aktiviteten.

5. Som sista steg lägg alla lappar på bordet och välj ett specifikt yrke eller jobb och be

deltagarna att tillsammans reflektera över vilka värderingar, attityder och

kompetenser från lapparna som krävs för att göra ett bra jobb. Du kan antingen

använda de yrken som deltagarna säger att de vill arbeta inom eller välja något själv

(t.ex. sjuksköterska, kock, ingenjör, lärare, mekaniker etc.). Avsluta med att betona

vikten av att ha en tydlig uppfattning om vilka kompetenser som kan behövas för en

viss tjänst innan du går in på anställningsintervjun.

46 Aktivitet anpassad från Job Emotions Club Consortium (2021): “How to manage Job Emotions Clubs”
– Activity “Pick a card”, p.38ff. Online på:
https://www.jobemotionsclub.com/_files/ugd/e4942d_18bc8b6a90934eb8af5bb888f779d0d2.pdf
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Värderingar, kompetenser och attitydkort

Förtroende Öppen Karisma

Integritet Entusiastisk Beslutsfattande

Ärlighet Att föregå med exempel Koncentration

Ödmjukhet Inspirerande Strategisk planering

Förträfflighet Självsäker Problemlösning

Medkänsla Självkontrollerad Kompetens

Samarbete Fast besluten Konfliktlösning

Rättvisa Öppensinnad Projektplanering

Lojalitet Mognad Motivera andra

Oberoende Balanserad Kommunikation

Effektivitet Självreflekterande Förhandling

Hövlighet Nyfiken Organisation

Hängivenhet Självkrävande Sätta mål

Respekt Pålitlig Intuition

Ansvar Flexibel Praktisk

Generositet Uthållig Rådighet

Mod Tacksam Vishet

Trohet Hårt arbetande God lyssnare

Jämlikhet Tolerant Övertalande

Tro Pålitlig Delegation

Ära Snäll Tidsplanering

Professionalism Ambitiös Stresshantering

Optimism Disciplinerad Kreativitet

Bekräftande Auktoritativ Mentorskap

Rättvisa Sträng Riskhantering

Vänlig Arbeta i grupp

Enkel Empati
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Aktivitet V: Rollspel47

Mål: Att uppleva olika scenarier relaterade till arbetsmiljön och våra egna reaktioner när vi

sätts in i en sådan situation

Längd: ca. 1 timme

Material: De olika scenarierna skrivs ut; plats för att utföra rollspelen

Beskrivning:

1. Dela ut de olika scenarierna till grupperna och säg till dem att göra ett rollspel av

dem.

2. Deltagarna måste själva bestämma hur de skulle närma sig situationen och hur de vill

att deras karaktär ska interagera med de andra.

3. De andra grupperna observerar presentationen av alla andra rollspel, efteråt

diskuterar hela gruppen hur de skulle ha reagerat, vad de skulle ha gjort på samma

sätt och vad som kunde ha gjorts annorlunda.

Scenarier för rollspel

Scenario 1. Du befinner dig i en anställningsintervju och arbetsgivaren ber dig berätta om tre

styrkor och tre svagheter. Vad säger du?

Scenario 2. Du är på en intervju och intervjuaren säger till dig att du inte verkar vara

kompetent för tjänsten du sökt. Vad gör du?

Scenario 3. Du är på en intervju och du träffar en annan sökande. Hon berättar att hon är

bättre förberedd för tjänsten ni båda sökt. Vad gör du?

Scenario 4. En nyanställd har kommit till ditt företag. Han ser ganska blyg ut och talar med

accent och några arbetskamrater skrattar åt honom. Vad gör du?

Scenario 5. Du har nyligen blivit anställd på ett företag. Efter en vecka inser du att vissa

anställda lurar sin chef och faktiskt arbetar färre timmar än de säger. Vad gör du?

47 Aktivitet anpassad från Job Emotions Club Consortium (2021): “How to manage Job Emotions Clubs”
– Activity “Role-play”, p.61ff. Online på:
https://www.jobemotionsclub.com/_files/ugd/e4942d_18bc8b6a90934eb8af5bb888f779d0d2.pdf
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Tips till professionella:

● Ansökningsprocessen kan verka förvirrande, så det är viktigt att gå steg för steg

● Det är viktigt att lära sig genom att göra – i stället för att förmedla kunskapen

teoretiskt, fokusera på praktiska exempel och aktiviteter

● Uppmuntra deltagarna att tänka utanför boxen och förbered resurser (CV och

personligt brev) utifrån deras verkliga intresse – på så sätt blir de mer förberedda när

de faktiskt söker jobb.

Resurser

● Papyrusprojekt:Outstanding candidate

● Job Emotions Club-konsortium: Hur man hanterar Job Emotion Clubs

● Olika typer av CV:n: slutet av denna artikel

● Canva för snygga CV-mallar: canva

● Vanliga frågor vid anställningsintervjuer

1.3 Social entrepreneurism
Som redan har diskuterats ovan har migranter som anländer till Europa ofta redan tidigare

arbetserfarenheter samt olika färdigheter och hobbyer.

I detta sammanhang kan etablerandet av ett socialt företag, som använder sig av de

färdigheter och kompetenser de redan besitter, vara en värdefull möjlighet för dem att

använda och på så sätt skapa ytterligare fördelar för det lokala samhället. Som EU säger, i ett

socialt företag sammankopplas sociala mål med en entreprenörsanda. Dessa organisationer

fokuserar på att uppnå bredare sociala, miljömässiga eller samhälleliga mål”.48 Med Social

Business Initiative, som lanserades 2011, syftar kommissionen till att stödja sådana typer av

företag och ge dem möjligheter som liknar de möjligheter andra företag har.13

Men eftersom det inte finns någon universell definition av social entreprenörism,

förtydligade EU vidare att termen "socialt företag" används för följande typer av företag som

huvudsakligen verkar inom områdena arbetsintegration, personliga sociala tjänster, lokal

utveckling av eftersatta områden såväl som andra områden (t.ex. återvinning, miljöskydd,

sport, kultur etc.)13:

● Företag vars kommersiella verksamhet bygger på att deras sociala eller samhälleliga

mål är att vara till för samhällets bästa, har ofta en hög nivå av social innovation.

● Företag vars vinster huvudsakligen återinvesteras för att uppnå detta sociala mål, och

företag där strukturen eller ägarsystemet speglar företagets uppdrag, genom att

använda demokratiska eller deltagande principer eller med fokus på social rättvisa.

48 EU (2021): Inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag. Social
enterprises. Online på: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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För att kunna klassificeras av Europeiska unionen som ett socialt företag måste

organisationen uppfylla förutsättningarna, inklusive de tre dimensioner som avbildas nedan.

Figur3: Tre dimensioner av ett socialt företag49

När det gäller social entreprenörism är finansieringen en viktig faktor. Sedan 2011 har EU

antagit mekanismer och verktyg för att stödja sociala entreprenörer att få tillgång till

finansiering.50 Det finns olika sätt och verktyg på vilka Europeiska unionen främjar detta. Om

du är intresserad av dem kan du ta en titt här . Dessutom är det alltid en bra idé att

undersöka nationella eller regionala erbjudanden och initiativ som kan erbjuda

finansieringsmöjligheter för dina deltagare som vill starta ett eget socialt företag.

Du kan använda följande aktiviteter för att få i gång dina deltagare med att bilda sitt eget

företag, men överväg att undersöka om det finns några tjänster som stödjer

vidareutvecklingen av deras idé i ditt område. Att starta ett företag är svårt, särskilt i ett

främmande land och alla kommer att behöva allt stöd de kan få för att gå vidare med en

50 Europeiska kommissionen (2021): Supporting entreprenneurs and the self-employed – Social
entrepreneurship. Online på:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en

49 Europeiska kommissionen (2020): En karta över sociala företag och deras ekosystem i Europa, sid.
12. Online på: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12987&langId=en
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första idé och undvika att överge den halvvägs. Detta kan vara offentliga tjänster men kan

också vara icke-statliga organisationer som erbjuder tjänster inom sektorn, såsom stöd till

nystartade företag eller entreprenörskap i allmänhet. Ett konkret exempel i Palermo där

sådana tjänster erbjuds är MoltiVoltis entreprenörskapstjänst, som hjälper organisationer att

utveckla sina aktiviteter samt svarar på specifika utbildningsförfrågningar för att stödja

skapandet av sociala företag och kollektiv.51

Som ett praktiskt exempel, i kapitlet om bästa praxis, kan du hitta information om

Giocherenda– ett socialt företag som ägnar sig åt "creation games" som stimulerar fantasi,

berättande och solidaritet, och som hanteras av unga människor som anlände till Italien som

ensamkommande minderåriga.

51 MoltiVolti (2021): Apre il nostro sportello di accompagnamento verso la nascita di associazioni e
imprese sociali. Online på:
https://www.esperienzeconilsud.it/moltivolticommunity/2021/05/01/apre-il-nostro-sportello-di-acco
mpagnamento-verso-la-nascita-di-associazioni-e-imprese-sociali/
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Aktivitet VI: Identifiera ditt syfte
Mål: Använda Purpose Venn Diagram för att identifiera deltagarnas syfte i livet

Längd: ca. 1 timme

Material: Purpose Venn Diagram Handout och en penna för varje deltagare; blädderblock för

brainstorming

Beskrivning:

1. Dela ut materialet till dina deltagare och förklara de olika kategorierna för dem.

Målet är att de ska identifiera flera saker/aktiviteter per kategori och sedan hitta en

gemensam grund.

2. Du kan börja med en brainstorming i grupp för att göra ett exempel tillsammans. Att

använda dig själv och dina intressen som ett konkret exempel kan vara bra för att

gruppen ska få bättre förståelse för konceptet. Du kan också välja att använda ett

påhittat exempel.

3. Efteråt kommer deltagarna att få 20-30 minuter på sig att slutföra det utdelade

materialet. Börja med att identifiera vad de gillar att göra och vad de är objektivt bra

på och gå sedan vidare till vilka av dessa aktiviteter de skulle kunna tjäna pengar på

och vad världen behöver. Motivera dem att tänka utanför boxen och underlätta

processen för deltagarna.

4. I slutet av övningen, be någon att presentera sitt diagram och diskutera i grupp vad

deltagarna lärt sig från aktiviteten, om det var användbart för dem och vad de lärde

sig av det.
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Handout Syfte Venn Diagram

Vad gillar du att göra?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Vad är du bra på?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Vad kan du realistiskt få betalt för?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________

Vad behöver världen?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________
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Aktivitet VII: Utveckla min affärsplan52

Mål: Denna aktivitet kommer att hjälpa deltagarna att bättre se sig sin affärsidé och hur de

skulle vilja utveckla den.

Längd: ca. 1 timme

Material: Penna och papper

Beskrivning:

1. Be deltagarna fundera på sin egen affärsidé och hur de skulle vilja utveckla den. Om

de inte kan komma på en ny idé kan de komma på ett företag de gillar och beskriva

hur de skulle utveckla det. Deltagarna måste skriva ner de grundläggande

begreppen/aspekterna av sin idé och svara på följande frågor:

a. Vilken sektor/typ av produkt eller tjänst skulle jag vilja fokusera på? (t.ex. mat, kläder etc.)

b. Vad kan jag erbjuda konsumenterna?

c. Har jag kompetens att göra det själv? Behöver jag en partner med specifik kompetens?

d. Var ska jag etablera min verksamhet?

e. Vilka är de andra butikerna i omgivningen? Finns det för många företag som gör det jag

skulle vilja starta?

2. Deltagarna skriver ner sina idéer och sedan presenterar de kort sina idéer för

gruppen.

3. Efter att deltagarna har presenterat sin egen entreprenörskapsidé, gratulerar de

professionella dem och startar en diskussion utifrån följande frågor:

o Hur lätt/svårt var det för dig att komma på en affärsidé?

o Kände du dig säker på att du kunde genomföra den? Om inte, vad tror du är

begränsningarna? Finns det något du skulle göra annorlunda?

o Hittade du likheter i andra deltagares affärsidéer?

o Känner du dig säker på att detta skulle kunna genomföras? Om nej, vad tror

du är begränsningarna? Finns det något du skulle göra annorlunda?

4. När diskussionen avslutats drar den professionella slutsatsen att vem som helst kan

vara entreprenör. Även om det är en process som kan verka betungande, måste vi

vara uthålliga om vi tror att vår produkt eller tjänst har något att erbjuda.

52 Aktivitet från: HEAL Consortium (2020) “Multidisciplinary employability training materials

som en del av HEAL Recovery and Integration-programmet”, sid. 77f. HEAL-projekt. Hämtad från:
https://healproject.eu
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Aktivitet VII: Från idéer till handling53

Mål: Denna aktivitet kommer att hjälpa deltagarna att börja tänka som en entreprenör och

börja förbereda sin plan för att starta ett företag. De kommer att förbättra sina

organisatoriska färdigheter, samarbetsvilja (ansikte mot ansikte), att vara strategiska och

innovativa, att tänka marknadsföringsmässigt, bygga sin tidshanteringsförmåga, vara

analytiska och stärka sin förmåga att lösa problem, skapa varumärke och bygga sina

nätverksfärdigheter.

Längd: ca. 1 timme

Material: Penna och papper

Beskrivning:

1. Den professionella förklarar för deltagarna att de nu ska försöka omsätta idén de

hade i föregående övning (Utveckla min affärsidé) i praktiken.

2. Deltagarna kommer att delas upp i två grupper och de kommer att diskutera de idéer

som tidigare presenterats, för att komma överens om vilken som är lämpligast att

genomföra. Deltagarna måste ta hänsyn till sina färdigheter, marknadens krav,

målgruppen, innovativa funktioner och andra faktorer som tidigare diskuterats. De

kommer sedan att diskutera den utvalda idén och som styrelse/ledamöter i det

sociala företaget försöka utarbeta en plan för hur de ska gå vidare, utifrån den

affärsplansram som ges i den teoretiska delen (ovan).

3. Vid val av den lämpligaste idén måste deltagarna diskutera potentiella problem som

kan uppstå och sätt att lösa dem, strategier för att skapa sin verksamhet och

produkt/tjänst, sätt att marknadsföra den till målgruppen.

4. Efter att ha utvecklat sin plan kommer de två grupperna att presentera sin plan för

att grunda ett företag och diskutera de frågor de stött på.

5. Debriefing: När deltagarna presenterar sina idéer kommer den professionella att

starta en diskussion baserad på följande (och ytterligare) frågor:

a) Var det svårt att hitta en gemensam grund för idén du bestämde dig för att genomföra?

b) Var det svårt att hitta de innovativa delarna av idén du valde?

Tips till professionella:

• Hjälp deltagarna att tänka utanför boxen och att värdera alla olika färdigheter och

tidigare erfarenheter som de har.

• Håll det realistiskt! – Alla kommer inte att kunna starta något företag;

• Informera dig om lokala tjänster som stödjer entreprenörsaktiviteter för personer

som vill starta ett företag så att du kan hänvisa dina deltagare till dem.

53 Aktivitet från: HEAL Consortium (2020) “Multidisciplinary employability training materials
som en del av HEAL Recovery and Integration-programmet”, sid. 84f. HEAL-projekt. Hämtad från:
https://healproject.eu
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Resurser
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• EU-finansiering för sociala entreprenörer
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Kapitel IV Bästa praxis
Avsnittet med bästa praxis ger exempel på initiativ och projekt som har presenterat

framgångsrika resultat när det gäller handbokens nyckelområden, som är Inkludering på

arbetsmarknaden, Digitala färdigheter, Bygga broar genom samhällsengagemang samt sprida

och utbilda lokala samhällsgrupper om konceptet "Enighet i mångfald".

Projekten: ”Ragazzi Harraga” & ”SAAMA”
Beskrivning:

Unga människor som tvingades att lämna allt de hade: de har kommit långt, de tar med sig

ett bagage av rädslor, våld, misstro, osäkerhet om framtiden. De behöver hitta skydd och

träffa människor de kan lita på. Detta var syftet med Ragazzi Harraga-projektet, som erbjöd

skola, utbildning, bostad och arbetslivserfarenhet till 400 unga migranter som anlände

ensamma till Palermo mellan 2017 och 2019.

För att ge kontinuitet i sina insatser är sedan 2020 projektet ”SAAMA” aktivt. SAAMA betyder

"i morgon", på Mandinka-språket som talas i Gambia, Guinea-Bissau och Senegal: det nya

projektet för unga migranter som anlände ensamma till Italien, i de flesta fall när de

fortfarande var minderåriga, hänvisar till en framtid byggd på rättigheter och värdighet. Ett

arv efter det nyligen avslutade Ragazzi Harraga-projektet, vari SAAMA har funnit sin logiska

fortsättning.

SAAMA är också förkortningen för "Strategie di Accompagnamento all'Autonomia per Minori

Accolti" (Strategier för att hjälpa minderåriga till självständighet): det leds av den ledande

föreningen SEND tillsammans med en allians av 13 offentliga och privata organisationer,

bland annat CESIE och har implementeras i storstadsområdena och små stadskärnor i

distriktet för ungdomsdomstolen i Palermo, som inkluderar provinserna Agrigento och

Trapani.

SAAMA växer på axlarna av tidigare insatser som har gjort social integration för utländska

minderåriga till en innovativ och replikerbar modell, så att morgondagen och framtidens

samhällen kan vara välkomnande och baserade på att dela och trygga varje persons

rättigheter. För att göra detta kommer SAAMA återigen att förlita sig på ett konsoliderat

recept, som syftar till att förbättra ungdomars kompetens genom att stärka en utbildande

gemenskap, som vet hur man aktiverar social förändring inom ramen för kampen mot

diskriminering och främjande av rättigheter; definiera individuella vägar som förbättrar

resurserna och färdigheterna för minderåriga invandrare; komma in på och stanna kvar på

arbetsmarknaden som en strategi för att bli självständig.
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Inkludering på arbetsmarknaden:

När det gäller integration på arbetsmarknaden adresserar båda projekten olika nivåer av

åtgärder som främjar inkluderingen av ensamkommande minderåriga på arbetsmarknaden.

Bland annat:

● Betald praktik : Erbjuda 3 månader långa praktikplatser betalda av projekten, där

ungdomar kan lära sig viktiga färdigheter på jobbet, utbildning hos erfarna

arbetsgivare, som drar nytta av deras hjälp, utan att behöva ersätta dem, och

därmed inte ta någon "risk".54 Efter denna erfarenhet följer varje person ett coaching

program, som syftar till att öka personliga färdigheter genom en personlig process

med personlig träning, baserad på interventioner, systematisering och genomgång av

kunskap om systematisering och att återbesöka människor man stött på under

processen. Orientering och utbildning för aktivt jobb- och företagssökande för att

definiera en plan för aktivt jobbsökande och assistans i kontakten med företaget,

spridningen av CV, sökandet av lediga platser, utvärderingen av yrkesprofiler som

företagen behöver.

● Nätverk av välkomnande företag: Eftersom vardagsrasism fortfarande är ett av de

största hindren för unga migranters integration på arbetsmarknaden, arbetar SAAMA

på ett nätverk av välkomnande arbetsgivare, som har samarbetat med projekten

tidigare eller uttryckt sin öppenhet för att rättvist anställa migrerande arbetstagare.

● Kompetensportfölj: Inlärningsvägen som deltagarna gick igenom under workshops

(se nedan för mer information om workshops) kompletterades med skapandet av en

kompetensportfölj, som tydligt representerade deras sociala färdigheter, såsom

tidshantering, arbete i grupper, förmåga att följa reglerna, ansvar mm, vilket hjälper

dem att reflektera över hur mycket de redan kan och certifierar dessa färdigheter

inom ramen för projekten. Certifikaten har uppfattats som användbara tillägg till

deras CV.

Digitala färdigheter:

Även om projekten inte förutsåg några specifika aktiviteter i relation till digital kompetens,

har det skett vissa förbättringar när det gäller digital kompetens. Å ena sidan möjliggjorde

några av workshopparna, såsom foto och video (se nedan), att deltagarna kunde förbättra

sina kunskaper när det gäller att ta foton och filma samt bearbeta dem, vilket ledde till över

lag förbättrade digitala färdigheter. Å andra sidan har den pågående Covid-19-pandemin

inneburit att några av workshoppen (som storytelling) har genomförts online, via Zoom,

vilket automatiskt resulterade i att deltagarna lärde sig hantera verktyg för digitalt

samarbete, men också Office-paketet för att skapa Word-dokument och

PowerPoint-presentationer.

54 Notera: Denna del av interventionen har tyvärr avbrutits i SAAMA.
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Samhällsengagemang och "Enighet i mångfald":

Båda projekten genomförde en serie workshops, där lokala och utländska ungdomar fick

möjlighet att lära känna varandra, utbyta erfarenheter samt lära och utvecklas tillsammans.

Workshops som sträcker sig över 3-5 månader erbjuds mellan en och två gånger per år sedan

2017

Workshopsen täcker:

● Dans och rörelseworkshop: I denna workshop lärde sig deltagarna att uttrycka sig

genom sina kroppar. Gruppen experimenterade vidare med olika former av rörelse

och danser från olika kulturella ursprung, som presenterades av gruppens deltagare.

● Teaterverkstad: Grupperna lärde sig att agera och sätta ihop en pjäs och spela upp

samhälleliga fenomen, som interkulturalitet och rasism. Detta främjade en bättre

koppling till och medvetenhet om deras kroppar, och var ett användbart verktyg för

att känna igen och hantera sina egna känslor och de frustrationer vi alla måste

hantera ibland i livet.

● Foto- och videoworkshop: Deltagarna i dessa workshops lärde sig grunderna i att ta

foton och skapa videor, inklusive en berättelse samt att göra intervjuer, vilket

resulterade i en slutlig video som de sammanställde av alla workshops och deras liv i

Palermo. Du kan se en av dem genom att klicka här(på italienska och andra språk).

● Rättigheter och att leva tillsammans workshop: I denna workshop diskuterade

deltagarna sätt att aktivt delta i samhället. De lärde sig om sina egna och andra

utsatta gruppers rättigheter och deltog i lokala demonstrationer, sådana som

anordnades av LIBERA den 21 mars, som är den officiella minnesdagen av oskyldiga

som fallit offer för maffian. De deltog vidare i andra lokala samhällsinitiativ, såsom

ett interaktivt evenemang om framtiden för Palermos transportsystem som

anordnades av universitetet och Palermo Stad.

● Interkulturell workshop: Den interkulturella workshopen diskuterar begrepp som

kultur, stereotyper och fördomar samt religion. Under workshopen upptäckte och

lärde sig deltagarna om dessa och hur de är kopplade till deras egen identitet. Den

interreligiösa dialogen åtföljdes av ett besök i båda en kyrka och en moské, vilket gav

möjlighet till diskussioner med en nunna/präst och en imam. Workshoppen

avslutades med att anordna den interkulturella festivalen, att förbereda innehåll och

aktiviteter för människor i det lokala samhället. En grupp skapade också en video om

”det interkulturella Palermo” – staden genom deras ögon, som du kan se här (på

italienska, engelska, textat).

● Berättande workshop: Deltagarna experimenterade med olika former av berättande

(rörelse, genom ord och bilder) och fick på så sätt möjlighet att berätta sin historia

och dela den med de andra medlemmarna.

För att få ett intryck av alla olika workshopar kan du se videon som skapades i slutet av

Ragazzi Harraga här(på italienska, textval finns).
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Under dessa workshoppar lärde sig ungdomar inte bara specifika färdigheter relaterade till

ämnet för varje workshop, utan fick också möjlighet att utbyta sina erfarenheter och tankar

med människor från olika kulturer, och på så sätt skapa en större förståelse för mångfald och

skapa relationer som sträckte sig utöver själva aktiviteterna. Detta är den mest nämnvärda

feedbacken som har framförts efteråt: Den mest uppskattade delen av deras erfarenhet var

att upptäcka nya kulturer, men också nya saker om sin egen kultur, skapa relationer till andra

människor och hitta fler likheter som de från början förväntade sig skulle finnas där.
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Varje omgång av workshops avslutas med en "interkulturell festival", där deltagarna

presenterar sina föreställningar eller produkter eller helt enkelt vad de har lärt sig under

tidens gång för vänner och föräldrar såväl som för det lokala samhället i stort, vilket

resulterar i en grupp med lika mycket mångfald som våra deltagare. Efteråt finns det alltid

möjlighet att knyta fler kontakter vid måltider och musik med mycket dans och skratt, vilket

blir ett tydligt exempel på "enighet i mångfald" och hur enkelt och berikande det kan vara att

skapa en gemenskap som bygger på olika kulturer.

Ett andra viktigt bidrag till samhällsengagemang är utbildningskurserna för professionella och

socialarbetare i Palermo och Marsala, som syftar till att överföra god praxis - som

experimenterats och etablerats i Palermo - till andra delar av Sicilien. Det ger vidare en

möjlighet för de deltagande lärarna och socialarbetarna att lära sig om och diskutera
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begrepp, såsom kultur och kulturell känslighet, interkulturell kompetens, hur media skildrar

migration och hur detta påverkar våra omedvetna uppfattningar etc. På så sätt skapar de en

stor medvetenhet och är optimalt rustade för att arbeta med människor med

migrationsbakgrund.

Slutligen har projektet SAAMA haft ett antal sammankomster, hållna i lokala skolor, där

ensamkommande minderåriga och professionella från CESIE vägledde en diskussion om

migration och de ovan nämnda koncepten, alltid med målet att skapa stor medvetenhet i alla

åldersgrupper av samhället och öppna dialogen om hur vi vill leva tillsammans i ett

mångfaldigt samhälle.

Läs mer:

Webbplats Ragazzi

Harraga:https://cesie.org/en/project/harraga/ochhttps://www.non6solo.it/ragazziharraga/(e

ndast på italienska)

Webbplats SAAMA:

https://cesie.org/en/project/saama/ochhttps://www.non6solo.it/saama/(endast på

italienska)
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Project” MedLIT - Mediekompetens för flyktingar, asylsökande och
migrantkvinnor”

Beskrivning:

Eftersom kvinnor som är flyktingar, asylsökande och invandrare har större risk att utsättas för

social utestängning (de konfronteras med flera typer av diskriminering: att vara invandrare

och att vara kvinna etc.) är det mycket viktigt att ge dem tillräckliga kompetenser –

kunskaper, färdigheter och attityder – samt värderingar som behövs för att komma åt, tolka,

använda och/eller producera information och annat medieinnehåll , då det gäller internet

och sociala medier, samt att detta görs på ett säkert och ansvarsfullt sätt, vilket bidrar till att

de lättare integreras i EU:s samhällen.

Projektet MedLit för kvinnor som är flyktingar, asylsökande och migranter syftade till att

underlätta integrationen av nämnda grupp kvinnor i sex EU-medlemsstater som har tagit

emot ett stort antal flyktingar, asylsökande och migranter. Partners från Österrike, Grekland,

Irland, Italien, Malta och Storbritannien samarbetade för att uppnå följande mål:

- Förbättra kompetensen för (lågutbildade) kvinnor som är flyktingar, asylsökande och

invandrare genom innovativa inlärningsverktyg och

- Uppmuntra (lågutbildade) kvinnor som är flyktingar, asylsökande och invandrare att

utveckla och öka sin mediekunskap och digitala färdigheter genom effektiv öka deras

medvetenhet inom området.
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Inkludering på arbetsmarknaden:

Även om projektet inte specifikt tog upp inkludering på arbetsmarknaden, är grundläggande

digitala färdigheter även av stor betydelse för att hitta ett jobb, och därför främjade projektet

indirekt kvinnornas arbetsförmåga.

Digitala färdigheter:

Projektet utvecklade och höll en utbildningskurs för migrerande kvinnor i alla partnerländer,

som hjälpte dem att själva upptäcka hur mycket digital kunskap och mediekunskap påverkar

deras liv positivt nu och i framtiden. Lektionerna hade planerats inom kursen för att öka

ansvarskänslan hos kursdeltagarna för att därmed göra dem medvetna om sin egen

betydelse då det gäller medvetenhet om digitala verktyg för hela samhället de lever i.

Lektionerna var noga anpassade till de deltagande kvinnornas verkliga behov i det lokala

sammanhanget.

Deltagandet i kursen var också en möjlighet för förebilder att skapa och utvecklade de

färdigheter och kompetenser som krävs för att vara ambassadör för ny och viktig digital

kunskap, Detta har genererat en dominoeffekt som sprider sig till många andra

invandrarkvinnor, vilket hade varit det yttersta målet för kampanjen: att öka medvetenheten

mellan kvinnorna.

Kursen baserades mycket på deltagarnas förkunskaper och intressen, vilket resulterade i

skapandet av ett digitalt (och tryckt) häfte med recept insamlade och skrivna av

migrantkvinnorna själva, vilket gav dem chansen att direkt använda sina nyutvecklade

digitala färdigheter. Detta verkliga exempel hjälpte dem att förstå vikten och användbarheten

av digitala kompetenser, men också de oändliga möjligheterna att använda dessa för sina

egna intressen. Självklart var detta en stor framgång för både deltagande invandrarkvinnor

och personer som läste häftet.
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Samhällsengagemang:

Utöver utbildningen om mediekunskap var en av aktiviteterna en "kamrat-till-kamrat"

medvetenhetskampanj, genom vilken de deltagande kvinnorna aktivt engagerade sig med

sina kamrater i det lokala samhället för att sprida medvetenheten om nyttan och möjligheten

med digital kompetens, och till och med lära några av sina vänner ett och annat.

Projektet avslutades med att de presenterade vad de lärt sig vid ett interkulturellt

gemenskapsevenemang, tillsammans med den interkulturella festivalen som avslutade en av

Ragazzi Harraga-workshopparna. Således fick de deltagande kvinnorna chansen att

ytterligare öka medvetenheten om "vikten av digitala färdigheter för social integration" bland

sina kamrater och andra samhällsmedlemmar. Evenemanget såg ett stort antal

invandrarkvinnor bland deltagarna och avslutade MedLit-workshoppen på ett färgstarkt och

enat sätt.

Läs mer:Webbplatshttps://medlitproject.eu/ochhttps://cesie.org/project/medlit/eller ladda

ner recepthäftet skapat av våra

migrantkvinnor:https://cesie.org/en/resources/medlit-recipe-book/
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Projekt: ”In Gioco”
Beskrivning:

Hur kan man öka arbetsmarknadsintegrationen för migranter som bor i staden Palermo? Är

det möjligt att bryta ner anställningsstereotyper och bekämpa exploatering av migranter

genom innovativa arbetsförmedlingar?

Dessa och andra svar har tagits upp av In Gioco, ett projekt som riktar sig till unga och vuxna

migranter, män och kvinnor, som kommer ut ur eller försöker ta sig ur situationer där sexuellt

utnyttjande och arbetskraftsutnyttjande råder. Därför implementerades IN GIOCO i Palermo,

med syfte att främja migranters tillgång till karriärvägledning, förbättra deras möjligheter att

ta sig in på nya områden och främja entreprenörskap genom förbättrade kunskaper och sätt

att stärka sin egen situation. IN GIOCO stöds av Fondazione Con il Sud.

Inkludering på arbetsmarknaden:

När det gäller inkludering på arbetsmarknaden har projektet genomfört flera olika

aktiviteter:

● Skapande av rådgivningstjänst för integration på arbetsmarknaden, erbjuder

utbildning och arbetsförmedlingar och riktar sig till migranter samt drivs av en grupp

utvalda unga migranter, som hade utbildats till kamrat-till-kamrat-vägledare;

● Skapande och öppnande av "Giocherenda", ett socialt företag dedikerat till "creation

games" som stimulerar fantasi, berättande och solidaritet, och drivs av unga

människor som anlände till Italien som ensamkommande minderåriga;

● Arbetsvägledningsutbildning med praktiska aktiviteter som möjliggör utbyte av olika

synpunkter och bättre förståelse för den egna kompetensen. Vidare har ett par
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icke-formella aktiviteter genomförts för att främja reflektion över deltagarnas egna

kompetenser och ambitioner genom diskussioner med andra och självreflektion;

● Genomförande av en guidad tur i etablerade företag som gör det möjligt för

deltagarna att upptäcka nya verkligheter för att stimulera processer för

själventreprenörskap.

Alla de ovan nämnda aktiviteterna bidrog aktivt till utvecklingen av deltagarnas

anställningsbarhet samt främjade inkludering på arbetsmarknaden av unga invandrare i

allmänhet.

Samhällsengagemang:

Det sociala företaget Giocherenda är mycket aktivt i lokalsamhället. Deras butik, som ligger

belägen mycket centralt i den gamla stadskärnan i Palermo, har blivit en mötesplats för

lokalsamhället, där olika lokala verksamheter håller workshops, till exempel om återvunnet

material som främjar kontakten mellan lokalbefolkningen och nya medborgare samt skapar

ett utrymme för erfarenhetsutbyte och lärande.

Vidare organiserades en kampanj riktad mot potentiella arbetsgivare och företag, som ökade

medvetenhet i lokalsamhället och ökade arbetsgivarnas vilja att anställa människor på ett

rättvist sätt. Detta ledde till att invandrarbefolkningen inkluderades bättre både socialt och

på arbetsmarknaden.
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Läs mer på hemsidan:Besök

hemsidanhttps://cesie.org/en/project/ingioco/ellerhttps://www.esperienzeconilsud.it/ingioc

o/(endast på italienska) och besök Giocherendas hemsida:https://giocherenda.it/en/
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Projekt: "I giovani parlano con l'Europa"

Beskrivning:

Många unga sicilianare uppfattar sig fortfarande inte som europeiska medborgare och är

omedvetna om de oändliga möjligheter och rättigheter som Europeiska gemenskapen

erbjuder. Det råder brist på kunskap och medvetenhet om vad EU är, vilka medlemsländerna

är, gemensamma rättigheter och skyldigheter, begreppet integration och social

diskriminering, vad det innebär att vara europeisk medborgare. Och allt som kretsar kring

det.

Så här föddes ”I giovani parlano con l'Europa” (Unga människor pratar med Europa), ett

projekt som genomförts av flera Palermitanska icke-statliga organisationer och finansierats

av Department of Youth and Civil Service of the Presidency of the Council of Ministers.

Mellan 2017 och 2019 var det riktat till unga elever i åldern 14 till 19, som gick på skolor och

yrkesutbildningar och involverade dem direkt i workshopaktiviteter.

Inkludering på arbetsmarknaden:

Projektet tog upp arbetsmarknadsinkludering främst genom utveckling av färdigheter

avseende anställbarhet, däribland mjuka och hårda färdigheter som krävs på

arbetsmarknaden samt kompetenser som behövs för att skapa ett CV. Dessa utvecklades

genom en icke-formell aktivitet, där deltagarna fick möjlighet att reflektera över de

färdigheter de besitter såväl som de önskar förvärva, följt av en reflektion i grupp där de

kunde reflektera över personliga och professionella färdigheter relaterade till arbetsvärlden i

gruppmiljö. Dessutom användes två yrken (förmedlare och rörmokare) som modell för att

identifiera nödvändiga mjuka och hårda färdigheter som krävs för att arbeta i dessa yrken

samt för att skapa ett CV som riktar sig till en anställning inom ett av dessa områden. I

synnerhet analyserades Europass-CV och dess komponenter i workshoppen, med särskild
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uppmärksamhet på den del som rör färdigheter. Slutligen vägledde kursledarna deltagarna i

att utarbeta sitt eget CV.

I ett annat sammanhang övade man på anställningsintervjuer och internetsökningar genom

att simulera verkliga anställningsintervjuer kompletterat med en analys av deltagarnas

intervjuer samt de vanligaste frågorna under anställningsintervjuer. Dessutom presenterades

användbara webbplatser för jobbsökning samt kontakter till de lokala arbetsförmedlingarna

för att hjälpa deltagare att söka jobb. Slutligen fick deltagarna också information om

nödvändiga dokument för att lättare komma ut i arbetslivet.

Samhällsengagemang:

Inom området samhällsengagemang fanns det särskilt en aktivitet som är värt att nämna.

När det gäller begreppet aktivt medborgarskap inleddes en diskussion om dess innebörd

samt "rättigheter" och "skyldigheter" för en aktiv medborgare, där man diskuterade

rättigheterna och skyldigheterna för en utländsk medborgare på en plats som Italien. Vidare

lämnades flera förslag om aktiva medborgarskapsinitiativ in till Palermo kommun. I detta

sammanhang antogs ett icke-formellt tillvägagångssätt där hela gruppen deltog aktivt, vilket

gjorde det möjligt för dem att konfrontera varandra, reflektera och förbättra sina

tvärkompetenser.

Enighet i mångfald:

Begreppet enighet i mångfald var kärnan och en av huvudidéerna i projektet: Stimulera en

aktiv dialog om europeiska värderingar och hjälpa unga människor att upptäcka det som

förenar oss som europeiska medborgare samt hur denna mångfald påverkar och berikar våra

vardagliga liv.

Läs mer på webbplatsen: https://cesie.org/en/project/gpce/
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Projekt SAMI

Beskrivning:

Ett projekt koordinerat av Vetlanda Lärcentrum mellan september 2019 och december 2021.

Målgruppen för projektet var individer med kort eller ingen skolbakgrund där majoriteten var

illitterata. Målet med projektet var att stärka individer att öka sina chanser att bli mer

självständiga och ta mer ansvar för sin egen livssituation. Syftet var också att ge dem verktyg

för att kunna närma sig den svenska arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Många års erfarenhet av vuxenutbildning har gett oss kunskap och information om

målgruppen och det som framkommit är att de inte har någon naturlig sammanhållning i det

svenska samhället, vilket leder till en känsla av utanförskap. Att inte känna sig inkluderade

leder ofta till att individen tappar motivationen och därför var ett annat syfte med projektet

att ge dem ett sammanhang där de kände att deras prestationer också spelade roll.

Det var cirka fyrtiofem deltagare i projektet med en liten majoritet av kvinnor.

Projektets innehåll:

Studier i svenska språket 15 timmar/vecka i kombination med andra aktiviteter 15

timmar/vecka.

Modersmålsstödjare har varit närvarande i alla aktiviteter och initiativ. Det var av stor vikt för

individerna att få begrepp och saker förklarade för sig på sitt modersmål och på så sätt

lättare ta till sig ny information och kunskap. Att ha modersmålsstöd i projektet har varit en

stor framgångsfaktor.

● Grundläggande matematik – de flesta av deltagarna i projektet har aldrig använt

skolmatematik men ändå haft förmågan att klara av vardagliga situationer i sina

hemländer. Fokus låg på praktisk matematik där vi använde decilitermått, linjaler,

litermått, snöre mm för att t ex illustrera hur långt eller kort något är och sedan
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översätta denna kunskap till enkel matematik. Tärningar och block användes också

för att lära sig räkna siffror och plus och minus.

● Grundläggande digital kompetens – i början fokuserade vi mycket på användandet av

bank-ID eftersom de flesta myndigheter i Sverige kräver att du legitimerar dig

digitalt. Bank-ID behövs även för olika typer av inloggningar och framför allt för att

använda skolans lärplattform. Vi fortsatte sedan att arbeta med olika steg inom IKT.

● Arbetsmarknad - rättigheter och skyldigheter som anställd i Sverige. Vilka olika yrken

finns det i Sverige? Vilka jobb finns i mitt närområde och vilka krav ställs på dessa

jobb? Hur man skriver ett CV. Studiebesök på olika arbetsplatser såsom industrier,

skolor, livsmedelsbutiker, gårdar, lager etc.

● Modersmålsundervisning – analfabeter har lärt sig läsa och skriva på sitt eget

modersmål parallellt med att lära sig svenska

● Praktik - möjligheter till praktik på olika arbetsplatser i kombination med studier

● Information om det svenska samhället - skolväsendet, vården, hur olika myndigheter

fungerar, olika vägar till arbete och studier

● Hälsovård – kroppsrörelse/enkel gymnastik en gång i veckan. Individerna fick också

möjlighet att lära sig cykla eftersom olika lokala jobb kräver att man kan transportera

sig mellan olika arbetsplatser. Sjukvårdsinformation

Projektresultat:

Efter avslutat projekt genomfördes en utvärdering med alla deltagare. Utvärderingen visade

att individerna kände sig stärkta och att de fått en större förståelse för sin roll i det svenska

samhället. De kände att de hörde hemma i ett sammanhang och vad de själva kan göra för

att påverka sin framtid i Sverige. Många av dem uppgav också att de fått rätt verktyg för att

kunna söka jobb i Sverige. Ungefär fjorton personer fick jobb under projektets gång. De

uppgav också att de förbättrat både sitt modersmål och svenska språket. Deltagarna

upplevde också att deras kunskaper om IKT hade ökat markant och att de skulle ha stor nytta

av den kunskapen både i det svenska samhället och för att kunna hålla kontakt med nära och

kära i sina hemländer.
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Inkludering på arbetsmarknaden:

Projektet gav deltagarna information och kunskap om vad som förväntas av dem som

anställda i Sverige. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som anställd? Vilka jobb finns i

mitt närområde och vilka kunskaper behöver jag skaffa mig för att få jobb? Projektet stärkte

deltagarna och de fick en större tro på sig själva och sin förmåga att bli självförsörjande samt

bli aktiva medborgare i det svenska samhället.

Samhällsengagemang:

Det övergripande syftet med projektet var att individerna ska få en större förståelse för hur

det svenska samhället fungerar och ge dem verktyg för att stärka sig själva att känna sig

starka och motiverade. Att förbättra språket och grundläggande kunskaper i exempelvis

matematik var en viktig del av projektet då forskning visar att hur vi människor värderar och

använder läsning och skrivning i olika sammanhang påverkar möjligheterna att delta i olika

sammanhang i vardagen. Det är av stor vikt att belysa sambandet mellan språk, makt och

demokrati och hur detta i sin tur hänger ihop med behoven bland vuxna som lär sig ett andra

språk och möjligheter till inflytande över sina liv och deltagande i demokratiska processer.55

55 Norlund, A, Wedin, Å, Språkdidaktik för SFI, s.125
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Jobbspår ”industri”

Beskrivning:

Jobbspår Industri är ett pågående projekt sedan 2017. Syftet med projektet är att ge

individer som står långt från arbetsmarknaden en chans att skaffa sig ett arbete. Det är ett

projekt i nära samarbete med det lokala näringslivet där första steget i projektet är att skaffa

praktikplatser på olika företag. Utbildningen pågår i tolv veckor och deltagarna kombinerar

teoretiska studier med praktik. Individen måste ansöka om att delta i projektet och urvalet

görs genom intervjuer. Det är viktigt att rätt person är på rätt plats och därför matchar vi

individens kompetens och bakgrund mot företagens behov. Det är viktigt med täta

uppföljningar på arbetsplatsen för att kunna identifiera svårigheter i ett tidigt skede.

Projektets innehåll:

● Praktik tre dagar i veckan och teoretiska studier två dagar i veckan

● Rättigheter och skyldigheter som anställd i Sverige

● Hur ska jag bete mig på en arbetsplats (på raster, sociala koder, användning av

mobiltelefon, att komma i tid etc.).

● Jobbrelaterad svenska (många nya ord och termer på en arbetsplats)

● Lagar och regler som styr arbetsmarknaden

Projektresultat:

Projektet har varit mycket framgångsrikt och cirka sjuttiotre procent av deltagarna har fått

jobb efter projektets slut. Att kombinera teori med praktik är en bra metod för att nå goda
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resultat. Ett viktigt koncept med projektet är de täta uppföljningarna på arbetsplatsen, vilket

är en trygghet både för den som gör praktik och för arbetsgivaren. Genom dessa besök kan

olika frågor och problem hanteras snabbt och rätt stöd sättas in. Vetlanda Lärcentrum fick

Integrationspris för projektets goda resultat och utfall. Du kan läsa mer om det här:

https://www.vetlandalarcentrum.se/vetlanda-larcentrum/nyheter/nyheter-vlc/2020-09-11-a

rets-integrationspris-till-vetlanda-larcentrum.html

Inkludering på arbetsmarknaden:

Projektet riktar sig direkt mot arbetsmarknaden och hela utbildningstiden förbereder

individen för att bli redo att arbeta.

Samhällsengagemang:

Att få ett arbete och att bli självförsörjande är en viktig del av en individs utveckling och

motivation samt att uppnå en stärkt självkänsla. Detta resulterar i ett ökat engagemang för

det samhälle där individen lever och är verksam. Det leder vidare till en djupare förståelse för

vardagen, att leva i ett socialt sammanhang, i en demokratisk miljö.
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Samhällsorientering för nyanlända migranter

Beskrivning:

Kostnadsfri kurs för personer som nyligen beviljats uppehållstillstånd och är inskrivna i

etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Kursen är även tillgänglig för anhöriga

invandrare. Kursen har en längd på hundra timmar och ges på modersmålet. Kursen handlar

om att lära sig om den svenska demokratin och om hur det svenska samhället är organiserat.

Vidare behandlar kursen ämnen som utbildning, vardagsliv, boende, hälsa, utbildning,

sjukvård samt barn och familjer. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta inträdet i

det svenska samhället. Efter avslutad kurs får varje individ ett certifikat.

Kursens innehåll:

● Mänskliga rättigheter

● Grundläggande demokratiska värderingar

● Rättigheter och skyldigheter

● Hur det svenska samhället är organiserat

● Praktisk vardag

Mer information om samhällsorienteringskursen:

https://www.informationsverige.se/en/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/

https://pixabay.com/sv/illustrations/gemenskap-m%c3%a4nniskor-spelpj%c3%a4ser-6467427/
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Resurser – bästa praxis
Projektet "I giovani parlano con Europa":https://cesie.org/en/project/gpce/

Projekt "In Gioco": https://cesie.org/en/project/ingioco/

Projekt "MedLit": https://cesie.org/project/medlit/

Receptbok från projektet MedLit:https://cesie.org/en/resources/medlit-recipe-book/

Projektet "Ragazzi Harraga":https://cesie.org/en/project/harraga/

Projekt "SAAMA":https://cesie.org/en/project/saama/

https://pixabay.com/sv/illustrations/gemenskap-m%c3%a4nniskor-spelpj%c3%a4ser-646742

7/

https://www.vetlandalarcentrum.se/vetlanda-larcentrum/nyheter/nyheter-vlc/2020-09-11-a

rets-integrationspris-till-vetlanda-larcentrum.html

https://www.informationsverige.se/en/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/

Norlund, Annika; Wedin, Åsa. 2020. Språkidaktik för Sfi.1: en uppl. Stockholm:

Studentlitteratur.
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