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1 SAMMENDRAG
Denne veiledningen er en håndbok som viser hvordan du kan bruke ReGap-kursene.
ReGap er et akronym for et toårig Erasmus+ prosjekt med tittelen ”Reducing the Educational
Gap for migrants and refugees in EU countries”, og den viktigste leveransen av prosjektet er
en serie med kurs som er skreddersydd for målgruppen. Målet er å gjøre det enkelt å skaffe
den kunnskapen og ferdighetene som forenkler integrering og sosial inkludering i
vertslandet.
Denne veiledningen er rettet mot lærere og instruktører for å tilrettelegge bruken av
læringsressursene i ReGap-prosjektet på en effektiv og god måte. Heftet består av flere deler,
som gir en innføring i prosjektet, hvem som står bak og leveransene i prosjektet. Et kapittel
forklarer hvordan kursene kan brukes både som rene nettbaserte kurs, eller under veiledning i
klasserommet eller i grupper. Fordelene ved de forskjellige metodene beskrives også, og man
kan velge den metoden som passer til nivået hos dem som skal lære. Dette gjelder særlig
språkkunnskaper og datakunnskaper hos de lærende. Det er utviklet sju kurs i ReGapprosjektet, og disse ligger tilgjengelig på en læringsplattform på nettet (edu.advenus.net).
Hvordan man får tilgang til kursene og bruker disse, blir også kort forklart i denne
veiledningen.
ReGap-kursene kjennetegnes ved at de er kultur- og kjønnssensitive, for å redusere
barrierer som språk, kulturforskjeller, levesett, religion og andre utfordringer som man gjerne
støter på i et nytt vertsland. Viktigheten av sosial inkludering og kulturell tilhørighet for
migranter og flyktninger presenteres i en egen del av guiden. Heftet har også en del med noen
tips til hvordan man kan få mest mulig ut av kursene.
En viktig forutsetning for lærere og instruktører, er å ha et godt faglig grunnlag, men også
god kjennskap til kulturelle aspekter, kjønnsutfordringer og elevenes bakgrunn for å lykkes i
integreringsarbeidet. Vi håper at ReGap-kursene kan bistå og støtte opp under dette, og at du
har glede av disse ressursene.
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2 INTRODUKSJON
Europa har i de siste årene vært vitne til en massetilstrømning av flyktninger som søker
beskyttelse, og mennesker som migrerer av ulike grunner relatert til økonomi, miljø, politikk
og sosiale faktorer.
Kunnskap og utdannelse er viktig for å møte de utfordringene man står overfor i et nytt
vertsland. Det å sikre tilgang til formell og uformell utdannelse, og tilegnelse av ferdigheter
for migranter og flyktninger, er derfor sentralt for langsiktige løsninger til denne gruppen
(UNHCR, 2016).
Å sikre inkluderende utdanning for flyktninger og migranter er et klart ansvar for FNs
medlemsland under internasjonale traktater (UNHCR, 2017).
Vanligvis er mangel på kommunikasjonsferdigheter og -kunnskap om samfunnsmessige så
vel som praktiske hverdagslivsspørsmål, ikke bare en hindring for å bli ansatt, men også et
handikap for flyktningene og migrantene sin inkludering i mottakersamfunnet. Dette kan
igjen føre til marginalisering og sosial segregering.
I et stadig mer mangfoldig Europa er det viktig at utdanningsressursene er sensitive for
kultur og kjønn.
Mulighetene som ligger i gratis nettbasert læring for å utvikle ferdighetene som migranter og
flyktninger trenger i vertsland, har blitt et tema av stor interesse.
Å utvikle flyktningers ferdigheter og kompetanse, spesielt for de med lavt utdanningsnivå,
blir en av de viktigste faktorene for å øke sysselsettingen og sosial inkludering.

3 VIKTIGHETEN AV Å BLI INTEGRERT OG SOSIALT INKLUDERT FOR
FLYKTNINGER, MIGRANTER OG ASYLSØKERE
Sosial inkludering er en fundamental menneskerettighet og er nært knyttet til retten om å bo i
et land. For flyktninger og migranter tar dette flere og nye former etter hvert som digitale
opplevelser i økende grad påvirker alle deler av vår eksistens. Sosial inkludering er mer enn å
bare føle at du har en tilhørighet, og tilgang til jobb, utdannelse og sosial sikkerhet,
helsetjenenester, lover og rettigheter og så videre. I dagens digitale samfunn betyr det også å
være inkludert digitalt, slik at migranter og flyktninger også har kunnskap om, og tilgang til,
informasjon, skjemaer etc som er tilgjengelig digitalt og på nett.
For eksempel å vite hvordan du sender inn en digital søknad og CV på en ledig stilling.
Enkelt sagt handler det om digital inkludering vevd og integrert med mer tradisjonelle former
for å bli inkludert i arbeidslivet, skole, sosiale rettigheter hvor fysisk tilstedeværelse og
oppmøte gjerne er påkrevd.
ReGap-kursene har alle en felles del som gjelder uavhengig av hvilket land man bor i, men
også en spesifikk del som omhandler det enkelte land.
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Sensitivitet I forhold til kultur og kjønn kjennetegner alle ReGap e-læringsressurser.
Det å være sensitiv i forhold til kultur handler om å kunne å fungere i andre kulturer, å vise
interesse for andre kulturer, legge merke til de forskjellige kulturelle måtene og
uttrykksformene, og å være villig til å endre atferd som en indikasjon på anerkjennelse og
respekt overfor andre mennesker og deres kulturer. I sum er det ikke bare å lære om
vertslandets folk og deres kulturer, det handler også om å dele ens egen kultur og måter med
vertslandet. Det handler også om å lære om migranter og flyktninger og om deres historiske
rikdom.
Sensitivitet i forhold til kjønn betyr å gjenkjenne og være klar over hvordan
kjønnsrelasjoner kan fungere som en barriere eller fremskritt for utdanning, lønn og
likestilling. Kjønn kan derfor være en indikator eller tegn på rettigheter, helse, rettferdighet,
utdanning eller roller på arbeidsmarkedet, hjemme eller i samfunnet. Kjønnstemaer må
behandles nøye og med stor følsomhet, siden både menn og kvinner noen ganger har mye
motstand mot endring når det gjelder kjønnsrelasjoner. Disse problemstillingene blir adressert
i alle kurs gjennom reelle eksempler og situasjoner.

Noe å reflektere over ..
"Utdanning er fornuftig fordi kvinner
og menn lærer at gjennom lærdom
kan de lage og gjenskape seg selv,
fordi kvinner og menn er i stand til
å ta ansvar for seg selv som
vesener som er i stand til å vite - å vite
at de vet og vite at de
ikke gjør det.”
[P. Freire, (2004). Pedagogy of Indignation. Boulder: Colorado, Paradigm. p. 15]
Følelsen av tilhørighet i ReGap-kursene viser til hvordan deltakerne blir inkludert sosialt,
og dermed får en følelse av samhørighet og velvære. Det betyr en opplevelse av å bli verdsatt,
å føle seg som en del av noe. At man føler seg integrert og at man passer inn sammen med
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andre mennesker, grupper eller miljøer men uten å gi opp hele sin egen kultur eller måter å
være på. I designet av ReGap-kursene har tilhørighet vært veldig viktig, og migranter og
flyktninger har hele veien kommet med innspill og tilbakemeldinger. Resultatet er nettkurs
som fremmer sosial inkludering og tilhørighet, slik at deltakerne føler seg verdsatt og en del
av ‘noe’. På den måten kan kursene, enten man tar dem rent nettbasert eller som lærerstyrte
aktiviteter bidra til sosial inkludering.
Likestilling og følelse av tilhørighet er en fellesnevner for alle kurs, det samme er respekt for
kultur og skikker, slik at alle kan leve sammen og lære av hverandre.

3.1 DIGITALE FORTELLINGER SOM VIRKEMIDDEL FOR SOSIAL INKLUDERING
Digital historiefortelling er kort fortalt historier formidlet ved hjelp av digital teknologi. Det
er også en ganske enkel måte å integrere teknologi på i klasserommet. Lærere kan bruke
digital historiefortelling i nesten alle fag.
Digitale historier inneholder vanligvis en miks av bilder, tekst, innspilt lyd, videoklipp og /
eller musikk. Digitale historier kan variere i lengde, men de fleste historiene som brukes i
utdanningen varer vanligvis mellom 2 og 10 minutter. Temaene som brukes i digital
historiefortelling spenner fra personlige historier til gjenfortelling av
historiske hendelser, fra å utforske livet i ens eget samfunn til leting
etter liv i universet.
I dag brukes digital historiefortelling mange steder, både i skolen, på
bibliotek, i lokale organisasjoner, i bedrifter og så videre. Det brukes
av alt fra nybegynnere til profesjonelle. Innenfor utdanning brukes
digitale fortellinger av lærere og studenter på alle skoletrinn, og i en
lang rekke fag.

Digital fortellinger i ReGap:
Hvert enkelt menneske har en unik personlig historie basert på hva det har opplevd, tanker og
følelser. Historiefortelling har vært en viktig del av sosialt samvær siden tidenes morgen. Den
digitale historiefortellingen er et konsept tar dette videre ved å kombinere kraften i de
personlige fortellinger og digital teknologi.
Digitale historier kan være et kraftig pedagogisk verktøy for å skape sosial tilhørighet og
trivsel i ReGap-kursene. De presenterer flyktninger og immigranters personlige historier, og
fletter disse sammen med læringsressursene og aktivitetene gjennom videoer, tekster, bilder
og interaktive aktiviteter.
ReGap-kursene inkluderer en introduksjonsvideo hvor migranter og flyktninger deler
historiene sine i korte trekk. Målet er at deltakere identifiserer seg med disse menneskene, og
får en følelse av sosial inkludering: De er ikke alene om bekymringene eller problemene
sine, og de er ikke alene om å ta kursene selv om de ikke alltid ser andre som jobber med de
samme ressursene.
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Flyktninger og migranter i Europa som forteller sine historier i en 4-minutters
introduksjonsvideo.
Tanken bak historiefortellingene i ReGap-kursene er å gjøre kursene relevante gjennom å
vise historier som ligner deltakerne sine opplevelser og erfaringer. De kan relatere til at dette
angår dem.
Digital historiefortelling i ReGap-prosjektet brukes også til formidling av ReGap-kursene.
Det gir en forhåpentligvis effektiv måte å presentere prosjektresultatene og leveransene for et
bredere publikum.

4 REGAP-PROSJEKTET
ReGap er et forkortelse for «Reduksjon av utdanningsgapet for migranter og flyktninger i
Europa med svært relevante e-læringsressurser som tilbyr sterk sosial tilhørighet1» Prosjektet
er et forskningsprosjekt, og støttet av Erasmus +-programmet i EU.
2017-2019
Redusere utdanningsgapet
- for migranter og flyktninger
- i Europa
- med svært relevante e-læringsressurser
- som tilbyr sterk sosial tilhørighet

1

Den engelske tittelen er ”Reducing the Educational Gap for migrants and refugees in EU countries with highly
relevant e-learning resources offering strong social belonging”.
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ReGap-prosjektet har som mål å utvikle læringsressurser som er kulturelt sensitive og av høy
kvalitet til voksne migranter og flyktninger i EU-land. Prosjektet fremmer Erasmus+-målet
om rettferdighet og inkludering ved å adressere behovet for sosial tilhørighet og å få
kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å ta del i sysselsetting, helsetilbud, sosiale
rettigheter og skolegang på lik linje med de andre innbyggerne. Dette krever
læringsaktiviteter som er sensitive mot forskjeller i kultur og kjønn/likestilling, og som
samtidig gir muligheten til å bli levert ikke bare på internett, men også i grupper og
klasserom, ansikt til ansikt, for dem som har lavere språk- og/eller IKT-ferdigheter.
Prosjektet har som mål å redusere utdanningsgapet for migranter og flyktninger i europeiske
land gjennom sysselsetting og integrering. For å bidra til dette, består ReGap-kursene av
oppdatert
kunnskap om arbeidsivet, helse, sosial sikkerhet og velferd, utdanning, likestilling og
likeverd samt lover,regler og statsborgerskap.

4.1 HVORFOR REGAP?
ReGap tilbyr e-læringsressurser som er skreddersydd behovene til voksne migranter og
flyktninger. Læringsressursene er gratis og fritt tilgjengelig, og de er prøvd ut på målgruppen.
Kursene er kulturelt sensitive og rettet mot begge kjønn. I samsvar med de internasjonale
kommisjonens retningslinjer for oversettelse og tilpasning av tester (2010) betyr ikke dette å
fjerne verken kulturelle eller kjønnsspesifikke forskjeller, men de må anerkjennes. Dette er et
sentralt mål i ReGap-prosjektet. En annen nøkkelkomponent er å bruke ”stemmene" til
voksne migranter og målgruppen for flyktninger i alle faser av prosjektet, fra design,
oppretting av ressurser til formidling av dem.
Leseferdighet for flyktninger
Leseferdighet refererer til evnen til å bruke det skrevne
språk, både i trykte og digitale tekster, til å
utføre oppgavene i hverdagen, til å få tilgang til
ressurser og tjenester, inkludert formell og
ikke-formell utdanning, og delta i
sosiale aktiviteter (CoE, 2019)
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5 REGAP-KURSENE
ReGap-kursene er den viktigste leveransen fra ReGap-prosjektet.

Innhold og læringsutbyttet er nøye valgt ut basert på nøkkelbehovene for målgruppen
(flyktninger, migranter, asylsøkere) for å kunne lykkes med en vellykket integrering i
vertslandene.
Regap-kurs som er tilgjengelig er:
•
Introduksjon til ReGap-kursene
•
Arbeidslivet
•
Helse fra vugge til grav
•
Utdanning
•
Likestilling og likeverd
•
Sosial sikkerhet og velferd
•
Lover, regler og statsborgerskap
Alle kursene har en generell del og en del som gjelder for det enkelte land.
REGAP-kursene bygger på følgende prinsipper:
• Kultur- og kjønnssensitivitet i alle kursaktiviteter.
• En introduksjon som skal styrke følelsen av sosial tilhørighet og hjelpe deltakerne til å
føle seg velkomne i globale læringsmiljøer
• Kursene er tilgjengelige på fem språk (engelsk, italiensk, makedonsk, norsk og
portugisisk).
• Visuelle elementer er inkludert i kombinasjon med skriftspråkelementer.
• Læringsressursene kan brukes både som rene nettbaserte kurs, eller i kombinasjon med
ansikt-til-ansiktsaktiviteter som gruppearbeid (par), gruppediskusjoner, rollespill,
friluftsliv (besøk et sted osv.).
• Det går tydelig fram av ressursene hvordan de er tenkt brukt (nettbasert/ansikt-til-ansikt).
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5.1 OVERSIKT OVER KURSENE
De sju ReGap-kursene finnes på fem språk – engelsk pluss språkene i de fire partnerlandene
Norge, Portugal, Makadonia og Italia. Kursene har en generell del som er likt på alle språk,
men også en del som er tilpasset forholdene i det enkelte (partner)land. Det er også laget en
mal for hvert av kursene, som kan fås ved å kontakte prosjektpartnerne.
Under vil du finne en kort beskrivelse av ReGap kursene. For å få tilgang til dem, kan du gå
til nettsiden Advenus-ReGap website.
1. Introduksjonskurs

Målet med introduksjonskurset er å gi en oversikt over de seks øvrige kursene i ReGapkurspakken, og å formidle informasjon slik at flyktninger, migranter og instruktører kan få
størst mulig utbytte av kursene. Kursene er alle svært relevante og skreddersydde for
målgruppen, med sysselsetting og sosial inkludering som et overordnet mål.

Kurset består av fire deler:
1.
2.
3.
4.

Presentasjon av kursene
Hvordan bruke kursene
For pedagoger og instruktører
Om ReGap

Eksempel på
kursinnhold:

Introduksjonsvideo med
migranter og flyktninger
Introduksjon til alle kursene
Hvordan man logger seg inn
og navigerer i kursene
Tips for lærere og instruktører
Om prosjektet ReGap

2. Arbeidslivet

Kurset om arbeidslivet har som mål:
• å forstå ulike typer arbeidsavtaler,
• å lære seg nyttige ord og begreper knyttet til ulike typer jobber
• å kunne forstå innholdet i en CV og i en stillingsannonse
• å kjenne til rettigheter man har i arbeidslivet
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•
•
•

å kjenne til hvor og hvordan man søker etter jobb
å kjenne til mulighetene for offentlig transport til og fra jobb
å kjenne til førerkort og regelverk i det nye hjemlandet.
Eksempel på kursinnhold:

Kurset består av fem deler:
1. Hvordan komme i arbeid?
2. Ulike typer arbeidsavtaler
3. Å miste jobben
4. Gå på job
5. Husker du?

Ulike typer arbeidsavtaler
Nyttige begreper
Hvordan skrive en CV
Å finne arbeid i Norge
Rettigheter I arbeidslivet
Hvordan komme seg til job?
Førerkort i Norge

Eksempel:
Selvstendig næringsvirksomhet: Pablo og Cinthia er
selvstendig næringsdrivende, det vil si at de ikke har en
arbeidsgiver. For å være selvstendig næringsdrivende trenger
man som regel litt kapital for å starte virksomheten. Disse
midlene kan være sparepenger, eller man kan be om et lån. Man
kan også søke om støtte for å starte enkelte typer virksomheter,
for eksempel rettet mot bestemte grupper av mennesker som
ungdom, kvinner og så videre. Selvstendige næringsdrivende kan også gå sammen om å
danne nettverk.

3. Helse fra vugge til grav

Det overordnede målet med kurset i helse, er at deltakerne skal reflektere over hva god helse
er, og hvordan man kan ta vare på helsen sin. Du lærer også hvor du kan gå for å få hjelp.
Deltakerne blir introdusert til ulike situasjoner hvor de kan få hjelp i det landet de bor i, enten
det er sykehus, fastlege, helsesøster, legevakten og så videre.
Kurset tar for seg familiehelse, vaksinasjonsprogram, og hvordan man kan holde seg frisk og
unngå sykdommer. Kurset tar også opp mental helse, kosthold, aktiviteter og samliv. Kurset
har en helhetlig tilnærming til helse.

ReGap / Veiledningshefte for lærere og instruktører | 11

PROJECT REF. NO: 2017 - 1 - NO01 - KA204 - 034 - 182 – REGAP
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN
COMMISSION. THIS DOCUMENT REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR AND
THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE
MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

Eksempel på kursinnhold:

Kurset består av fem deler:
1. Introduksjon
2. Hvor går du for å få hjelp?
3. Familiehelse
4. Å holde seg frisk
5. Husker du?

Helseordbok
Hva er god helse?
Riktig eller feil om helse,
Hvor går du for å få hjelp
(tolk, folketrygden,
nødnummer, tannlege…)
Graviditet og fødsel,
Barnevernet, Alderdom
Hva skal du spise?

Eksempel:
Graviditet og fødsel
Inga fikk sitt første barn i et nytt land. Selamawit fødte sitt første barn i
Eritrea. Når hun ble gravid igjen i sitt nye hjemland, var hun spent på
hvordan det ville bli få barn i et annet land. I de fleste land i Europa er
det gode tilbud av nasjonale helseprogram, som tar være på deg helt fra
du blir gravid.
I Norge har alle gravide kvinner rett til å motta helsehjelp under svangerskap og fødsel. Dette
er gratis, og skal gi veiledning og informasjon slik at du og din baby er trygg og har det bra.
Du kan velge om du vil ha oppfølging hos jordmor eller din fastlege.

4. Sosial sikkerhet og velferd

Målet med kurset er å lære om hvordan velferdsystemet virker, og hvilke rettigheter man har
som flyktning, migrant og asylsøker. Kurset dekker også trygd og andre former for sosial
sikkerhet. Kurset bruker visuelle medier og eksempler for å lette potensielle språkbarrierer,
og innholdet er nøye tilpasset målgruppen for å styrke kunnskap og ferdigheter.
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Kurset består av fem deler:
1. Introduksjon
2. Hva er sosial sikkerhet og velferd?
3. Forskjellen mellom flyktninger, migranter
og asylsøkere
4. Sosial sikkerhet og velferd for flyktninger,
migranter og asylsøkere
5. Husker du?

Eksempel på kursinnhold:

Hva betyr sosial sikkerhet
og velferd?
Den norske modellen
Hva er en flyktning? Hva
er en migrant? Hva er en
asylsøker?

Eksempel:
Forskjellige deler av velferdsprogrammet: Jonathan er 76 år.
Og kunstner. Han bor alene i en leilighet i nærheten av Tromsø.
Gjennom livet har han hatt sin inntekt som kunstner og malt bider.
I løpet av disse årene, har han betalt skatt til staten.
Han er nå for gammel til å livnære seg som kunster, og får utbetalt
pensjon.

5. Utdanning

I dette kurset vil du finne informasjon om utdanningsmuligheter i Europa for innvandrere og
flyktninger, voksne og barn. Du kan også lese om viktigheten av å lære språk, i tillegg til
kjennskap om utdanningssystemet i Europa og spesifikke land i Europa. Dessuten kan du
også finne ut hvordan du lærer utenfor skolen ved å engasjere deg i fritidsaktiviteter,
foreninger og diverse lokale grupper.
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Kurset består av fem deler:
1.
2.
3.
4.
5.

Eksempel på kursinnhold:

Introduksjon
Å lære språket er viktig
Utdanningssystemet
Læringsaktiviteter utenfor skolen
Husker du?

Betydningen av utdanning
for sosial inkludering
Utdanningssystemet
Utdanning er en
menneskerettighet
Kvalifikasjonsrammeverk
Betydningen av livslang
læring

Eksempel:
Å lære norsk: Mandy er fra Kamerun og kom til Norge med mannen Roger.
Som innvandrere kjenner de til at man må lære seg norsk og samfunnskunnskap
for å få permanent oppholdstillatelse. De kontaktet kommunen for å få
informasjon om muligheter for opplæring. De ble der informert om at de kan
registrere seg på et norskkurs ved å ta kontakt med læringssenteret.

6. Likestilling og likeverd

Dette kurset innholder informasjon og aktiviteter om likestilling og likeverd relatert til
utdannelse, arbeid, kjønnsspørsmål og kjønnsbasert vold. Når kurset er fullført, skal
deltakerne være i stand til å forstå betydningen og viktigheten av likestilling, kunne
identifisere forskjellen mellom kjønn og kjønnsroller, kjenne til rettigheter knyttet til
likestilling og rettigheter i samfunnet, og kunne identifisere kjønnsbaserte forskjeller og
stereotopier.
Kurset består av sju deler:
1. Introduksjon
2. Hva andre sier om kjønnsroller og likestilling
3. Hva er egentlig kjønn og kjønnsroller
4. Kjønnsforskjeller i utdanning
5. Kjønnsroller I arbeidslivet
6. Seksuell og kjønnsbasert vold
7. Husker du?

Eksempel på kursinnhold:

Likestilling i utdanning og på
arbeidsplassen,
Likestillingsrettigheter,
Seksuell orientering
SGBV
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Eksempel:
Kjønnsroller
Når et barn vokser opp, lærer det hvordan det skal oppføre seg som mann
eller kvinne. Dette er "kjønnsrolle", hvordan samfunnet og kulturen vår lærer
oss hvordan vi skal oppføre oss, ut ifra hvilket kjønn vi er.
Dersom man ikke gjør det som samfunnet forventer, eller krever, av deg når
det gjelder kjønnsroller, så kan det få konsekvenser. At samfunnet ikke
godtar dine valg kan være vanskelig.
7. Lover, regler og statsborgerskap

I kurset vil du finne informasjon om hvordan samfunnet rundt oss har lover og regler alle skal
forholde seg til. Du vil også lære om hva det innebærer å søke om statsborgerskap i et annet
land. Temaer som dekkes er hva er egentlig lover, regler og statsborgerskap? Ulike former for
statsborgerskap, menneskerettigheter.
Eksempel på kursinnhold:
Kurset består av fire deler:
1. Introduksjon
2. Hva handler lover, regler og
statsborgerskap om?
3. Forskjellige former for statsborgerskap
4. Menneskerettigheter
5. Husker du?

Hva er statsborgerskap?
Forskjellige former for
statsborgerskap
Den universelle erklæringen
om menneskerettigheter
Flyktninger, migranter og
rettigheter i henhold til
internasjonal lov.

Eksempel:
Født i et land
Patricia er musiker. Da hun var gravid, fikk hun problemer med helsen.
Patricia reiste til et sykehus i Frankrike for å gjennomgå en operasjon.
Der fødte hun en datter. Hennes barn fikk da automatisk rett til
statsborgerskap i dette landet.
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5.2 NETTBASERT OG KOMBINERT LÆRINGSMODELL
Alle ReGap-kurs kan brukes som rene nettkurs eller tilrettelegges som en blanding av nett og
fysiske samlinger. Denne delen av veilederen gir lærerne råd om hvordan de kan ta i bruk
nettkurset og hvordan de kan bruke nettressursene i klasserommet og mellom fysiske møter.
Nettbasert læringsmodell
Med nettbasert læring menes at en kan ta kurs på nett i stedet for å møte opp i et klasserom.
Deltakerne sparer tid til reise og formidling av læring kan gjøres mer effektivt.
Ta den utdanningen du ønsker, der du bor og i ditt eget tempo.
Nettbasert læring er en måte å tilby læringsressurser og
-aktiviteter på en strukturert og planlagt måte. Det kan gi
deltakerne tilgang til læringsaktiviteter og -ressurser på en
god måte. Nettbaserte kurs er ofte godt planlagte
strukturerte læringsløp som hjelper deltakere i
læringsprosessen og gir dem mulighet til å se og gjøre
undervisningsaktiviteter flere ganger. Deltakerne kan også
ofte styre tidsbruk og fremdrift selv. De kan lære
uavhenging tid og sted.
Deltakerne kan velge de læringsressursene som er mest aktuelle og relevante for seg, og
må ikke følge kurset punkt for punkt. De kan for eksempel hoppe over temaer som de
allerede kan eller ikke ønsker å gjennomføre der og da.
Nettbasert læring er ofte mer kostnadseffektivt sammenlingent med tradisjonelle former for
læring. Både ved at deltakerne kan ta kurs der de bor men også fordi et nettkurs kan tilbys et
stort antall deltakere uten store kostnader. Lærere kan kommunisere over nett med
enkeltdeltakere eller større grupper. Kursmaterialet blir ofte også overflødig. Derfor, når en
studerer på nett, øker fleksibiliteten og det er også en bærekraftig måte å ha kurs.
Kombinert modell
Garrison og Kanuka (og flere forskere) har gjort studier på den kombinerte modellen. Deres
forskning konkluderer at kombinerte læringsmodeller kan gi muligheter til å effektivisere
læringsprosessen og kan gi deltakerne gode læringsopplevelser.
Den kombinerte læringsmodellen betyr at en kombinerer en læringsform med både nettbasert
læring og fysiske samlinger. Denne læringmodellen gjør at en kan legge tilrette for læring og
utnytte hvilke læringsakiviteter som passer på nett og hvilke aktiviteter som passer til fysiske
møter. For eksempel vil en forelesning der lærer formidler et fagfelt eller flervalgsoppgaver
passe godt på nett. På samlinger kan diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser passe
godt.
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FIGUR 1 (ENGELSK MODELL) ULIKE KOMBINERTE LÆRINGSMODELLER
Den kombinerte modellen som brukes i ReGap-prosjektet kalles rotasjonsmodellen:
•
•
•
•
•
•

Det er egne ansikt-til-ansiktsaktiviteter
Kursene består av både egenaktiviteter og aktiviteter som er lærerstyrte
Pedagogisk tilnærming kan være direkte, indirekte, eksperimenterende, legge opp til
samarbeid eller individuelle.
Ulike didaktiske tilnærminger som at læreren snakker, læreren snakker, gruppevise
oppgaver, problemløsningsaktiviteter, debatt og så videre
Læreren kan stille spørsmål, demonstrere, gi instruksjoner etc
Integrasjonen mellom e-læringskurs og ansikt-til-ansiktsaktiviteter er sentralt i den
kombinerte modellen i ReGap-kursene.
Kombinert læringsmodell

FIGUR 2 NETTBASERTE LÆRINGSAKTIVITETER ("ONLINE ACTIVITIES" ) OG ANSIKT-TILANSIKT-AKTIVITETER ("FACE-TO-FACE ACTIVITIES")
Eksempler på ansikt-til-ansikt-aktiviteter som kan benyttes i kursene finner du her:
ReGap nettside: http://www.regap-edu.net/regap-courses/
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ReGap læringsplattform i Moodle: https://edu.advenus.net/course/index.php
Beskrivelser av ansikt-til-ansikt-aktiviteter:
1. ReGaps nettside inneholder beskrivelser av kursene og lenker til ansikt-til-ansiktaktiviteter som lærere/instruktører kan bruke i en kombinerte læringsmodell.
2. Læringsplattformen i Moodle har en egen modul hvor du finner beskrivelser av
kursenes aktiviteter:
3. Beskrivelsene inneholder:
a. Aktivitetenes læringsmål
b. Anbefalt varighet for aktivitetene
c. Strukturen til den kombinerte studiemodellen
d. Kort veiledning for hver aktivitet med tekster og praktiske eksempler som
lærerene/instruktørene kan bruke på sin egen måte
4. Aktivitetenes varighet er typisk 1 - 2 timer og består av minst 1 oppgave (maks 2 for
hele kurset). Aktivitetene introduseres ved bruk av spill, rollespill osv.
5. Lærere og instruktører finner og laster ned de ressurser som de vil bruke i sitt opplegg.
Nettkurset i kombinasjon med de læringsaktivitetene som kan brukes “Ansikt til Ansikt” kan
bidra til økt lærelyst og til å oppnå et godt læringsutbytte for den enkelte.
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5.3 NETTKURSETS FUNKSJONALITETER I MOODLE (HVORDAN BRUKE NETTKURSET)
ReGap-kursene er tilgjengelig via ReGap-prosjektets nettside og Moodle-plattform på
følgene lenker:
http://www.regap-edu.net/
https://edu.advenus.net/course/index.php

Følg instruksjonene på nettsiden. Du bør begynne med å velge språk. Pålogging til
læringsplattformen finner du øverst i høyre hjørne (logg in).

For å få tilgang til læringsplattformen trenger du brukernavn eller E-postadresse og
passord. Første gang du logger deg på velger du opprett ny bruker, og registrerer
nødvendige data.
Velkommen!
Nå kan du gå gjennom læringsplattformen og bli kjent med de kursene som du er
interessert i.
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Alle ReGap-kursene er tilgjengelig på fem spåk; engelsk, norsk, portugisisk, italiensk og
makedonsk.

I toppmenyen kan du velge blant alle de kursene som er utviklet fra en
rullegardinmeny. De vil automatisk komme på det språket som du har valgt, så husk å
velge språk først.

Alle kurs er delt inn i ulike seksjoner.
.
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Du kan gå direkte til en seksjon ved å velge fra rullegardinmenyen:

Du kan eventuelt gå til den seksjonen du ønsker. Seksjonene kan velges uavhengige av
hverandre.
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Kursene inneholder aktiviteter, for eksempel flervalgsspørsmål.

Hvert av kursene har en spørsmålsbank “Husker du?” med spørsmål fra hele kurset. Her kan
deltakerne sjekke at de har oppnådd forventet kunnskap etter å ha fullført kurset.
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Når du har svart på spørsmålene, så bekrefter du at du er ferdig ved å velge ”Send svarene og
avslutt”.

Husk å logge deg av læringsplattformen når du avslutter.
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Lykke til med gjennomføringen av ReGap-kursene!

6 HVORDAN FÅ STØRST UTBYTTE AV REGAP-KURSENE
Ø Kursene kan tas som et rent nettkurs eller i en kombinert modell med både nettbaserte
og oppmøtebaserte aktiviteter (med støtte fra lærer/instruktør). Deltakernes
forkunnskaper, språk- og IKT ferdigheter vil være viktig vurderingskriterier ved valg
av læringsmodell.
Ø Deltakerne kan gjennomføre kurset på egenhånd som et nettkurs, eller med støtte fra
lærer/instruktør.
Ø Du kan velge den sesjonen/modulen du er mest interessert i, du trenger ikke å fullføre
hver del fra start til slutt. Hver modul fungerer som en selvstendig del og de kan tas
uavhengig av hverandre.
Ø Kurset vil bruke ulike læringsressurser som tekst, video og eksempler/case. Du får
anledning til å lære mer om de enkelte temaene ved å følge anbefalte lenker som er
tilgjengelig i kurset.
Ø Hvert kurs har ulike “husker du”- oppgaver som vil være en nyttig repetisjon av det
fagstoffet som er gjennomgått og som grunnlag for egenvurdering
Ø Noen av kursene har en “utforsk mer”-del med lenker til eksterne nettsteder og
organisasjoner, der deltakerne kan gå mer i dybden på enkelte tema.
Ø Som en ekstra støtte vil noen kurs vil ha en ordbok tilgjengelig.
Ø Det er mulig å ta en utskrift av kurssidene. Hvis du tar en utskrift eller skriver ned de
viktigste ordene, så kan du ha dem tilgjengelig når du får behov for dem.
Ø Motivasjon i læringsprossen er viktig. Deltakerne som tar kurset på egenhånd bør
motiveres både før og gjennom nettkurset/læringsprosessen, og støttes av
lærere/instruktører når de tar kurset som en kombinert læringsmodell.
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7 TIL SLUTT
Utdanning er veldig viktig for sosial inkludering og medborgerskap i samfunnet. God
opplæring og utdanning må starte i tidlig barndom. Dette gir mulighet til personlig vekst for
ungdom og voksne ved å garantere lik tilgang til teknisk / yrkesfaglig, universitetsutdanning
og livslang læring. Dette vil gi folk kunnskapen, ferdighetene de trenger for å få bedre
arbeidsmuligheter og et mer aktivt medborgerskap.
Migranter og flyktninger har forskjellig motivasjon for å få rett til permanent opphold i
vertslandet eller å flytte til et annet EU-land. Kursene gir mulighet til å lære og tilegne seg
kunnskap uavhengig av denne motivasjonen.
Kursene dekker flere tema: Arbeidslivet, statsborgerskap, utdanning, språkoppgaver, IKTferdigheter, helsetjenester, velferd, kultur for å nevne noe. Kursene kan tas som rene
nettbaserte kurs, eller i kombinasjon med lærerstyrte, ansikt-til-ansikt-aktiviteter.
For å overvinne språkbarrierene er ReGap-kursene visuelt rike og med lite tekst.
Deltakernes IKT-ferdigheter varierer gjerne fra ikke-eksisterende til solide. Den kombinerte
læringsmodellen i ReGap bidrar til å overvinne denne typen barrierer.
Alle ReGap-kurs har et gjennomsnittsnivå for alle hovedaktivitetene, og om nødvendig er det
mulig å utdype kunnskapen
Kursene gir muligheten for tilpasning fra lærerne. De foreslåtte pedagogiske tilnærmingene
kan lett tilpasses uten å komme i konflikt de opprinnelige målene kurset. Dette gir mulighet
for å skreddersy opplæring til deltakernes faktiske behov og nivået i læringsgruppen.
Sosial inkludering og tilhørighet er, sammen med kulturell forståelse, temaer som er
gjennomgående i alle ReGap-kurs. Dette betyr at flyktninger og migranter skal føle seg
velkomne i alle kurs. Det er også et mål at de skal kunne dele sin kultur og identitet.
ReGap-prosjektet tilstreber og jobber for kulturelt mangfold og likestilling, og jobber for like
rettigheter og muligheter for alle.

ReGap / Veiledningshefte for lærere og instruktører | 25

PROJECT REF. NO: 2017 - 1 - NO01 - KA204 - 034 - 182 – REGAP
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN
COMMISSION. THIS DOCUMENT REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR AND
THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE
MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

8 LITTERATURLISTE
B-Learning Project (n/d) Blended Learning Toolkit: Models of Blended Learning, BLearning Project, retrieved from http://blearning-project.eu/index.php/toolkit
Bhawuk and Brislin, 1992.
Bonk, C. J. and C. R. Graham (2012). The handbook of blended learning: Global
perspectives, local designs, Pfeiffer.
Carothers, B.J., & Reis, H.T. (2013). Men and women are from Earth: Examining the latent
structure of gender. Journal of Personality and Social Psychology, 104, 385-407. DOI:
10.1037/a0030437
Colucci, E., et al. (2017). Free Digital Learning Opportunities for Migrants and Refugees: An
Analysis of Current Initiatives and Recommendations for their Further Use. JRC science for
policy report.
Edmundson, A. (2007). Globalized e-learning cultural challenges. London, Information
Science Publishing.
Ellis, R. A., Ginns, P. and Piggott, L., (2009). E-learning in higher education: some key
aspects and their relationship to approaches to study. Higher Education Research &
Development, 28(3), 303-318. Retrieved from http://goo.gl/0avHb
Garrison, D. R. and Kanuka, H., (2004). Blended learning: Uncovering its transformative
potential in higher education. The Internet and Higher Education, 7(2), 95-105.
Graham, C. R. (2012). Blended Learning Systems: definition, Current Trends, and Future
Directions. The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. C. J. Bonk
and C. R. Graham, Pfeiffer.
Juchno, P., & Agafitei, M. (2017). Migrant integration. Retrieved from
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8787947/KS-05-17-100-EN-N.pdf/f6c45af26c4f-4ca0-b547-d25e6ef9c359
Kizilcec, R. F., Davis, G. M., & Cohen, G. L. (2017). Towards Equal Opportunities in
MOOCs: Affirmation Reduces Gender & Social-Class Achievement Gaps in China. Paper
presented at the Proceedings of the Fourth (2017) ACM Conference on Learning@ Scale.
UNHCR (2016). Missing out: refugee education in crisis.
UNHCR (2017). Left Behind: Refugee Education in Crisis.
United Nations (2016). Leaving no one behind: the imperative of inclusive development.
Report on the World Social Situation 2016, United Nations Department of Economic and
Social Affairs.
ReGap IO1 Report, University of Porto, Portugal
ReGap IO2 Report, LUMSA University, Italy
United Nations (2016). Leaving no one behind: the imperative of inclusive development.
Report on the World Social Situation 2016, United Nations Department of Economic and
Social Affairs.
West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender & Society, 1(2), 125–151.
http://doi.org/10.1177/0891243287001002002

9. PROJECT PARTNERS:

ReGap / Veiledningshefte for lærere og instruktører | 26

PROJECT REF. NO: 2017 - 1 - NO01 - KA204 - 034 - 182 – REGAP
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN
COMMISSION. THIS DOCUMENT REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR AND
THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE
MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

Inland Norway University of Applied Sciences, Norway
Inland Norway University of Applied Sciences (INN University)
has
about 13.000 students and 950 staff members, and operates on six campuses in south-eastern
Norway. The University offers 35 one-year study programmes, 52 BA programmes, 31 MA
programmes and 4 ph.d. programmes in addition to teacher education and a number of further
education programmes.
Centre for lifelong learning (CLL) at the INN University is a leading actor since 1990 in the
field of further and continuing education. CLL provides courses and study programmes to
make organisations and individuals stay competent. CLL’s core competence is development
and implementation of flexible courses and study programmes. The Centre also undertakes
cutting edge research and evaluation in these areas. CLL produces videos and multimedia
resources adapted to the learner’s professional background and preferences.
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Brit Svoen, Stephen Dobson, Linda Tangen Bjørge, Yngve Nordkvelle.

LUMSA University, Italy
LUMSA University was
founded in Rome in 1939 and it is
characterized by its openness to the idea of universal human citizenship. LUMSA is one of
the most important non-state universities of central Italy, with about 9000 students and 800
teachers and professors; it has three Faculties situated in neighbouring locations, and other
branches operating in Palermo and Taranto. In particular, LUMSA strives to promote an
overall education of the person and for this reason, the university devotes especial care to its
students and their professional and human education through the employment of constant
services of direction and tutoring, and of procedures designed to give full expression to their
right to be engaged in study. LUMSA University offers four main subject areas of teaching
and research activities: Economics, Humanities, Languages and Law.
Contributors:
Gabriella Agrusti, Valeria Damiani, Elisa Muscillo, Vincenzo Schirripa.
Community Development Institute, Macedonia
The Association Community Development Institute (CDI) is a sustainable civil society
organization that works on building a democratic integrated and multiethnic society through
strengthening the capacities of individuals, organizations and institutions. CDI’s experience is
based on more than twenty five (25) years work within the community addressing citizens
issues and needs and helping in overcoming the challenges. The variety of different
programs, projects and activities that CDI have implemented in geographic area of more than
forty (40) municipalities covering more than a half of the population of Republic of
Macedonia have positioned the Community Development Institute among the leading Civil
Society Organizations on a national level.
Contributors:
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Sreten Koceski, Blagorodna Bishkoska, Dubravka Djilas, Sinisha Stojchevski, Burim Ismaili,
Zoran Velkovski.
University of Porto, Portugal
The University of Porto, founded
in 1911, it is the second largest
university in Portugal and the highest ranked Portuguese university in the Academic Ranking
of World Universities (QS World University Ranking 2015/2016), among the 150 best
universities of Europe and the world top 400. It has approximately 32,500 undergraduate and
postgraduate students, 2,300 academic staff and 1,500 administrative staff. UPORTO
provides an exceptional number of courses, covering the whole range of disciplines. It is
constituted by 14 faculties and a business school, along with 16 libraries and 14 museums
distributed over three campuses. Internationalisation is also one of the strategic pillars of
U.PORTO, allowing the development of existing collaborations, as well as the establishment
of innovative cooperation activities.
Contributors:
João Caramelo, Susana Coimbra, Elsa Teixeira, Ana Costa, Marta Pinto.
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