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SAMMANDRAG
För att kunna konkurrera på en arbetsmarknad som
omvandlats i samband med den globala ekonomiska
nedgången har företagen tvingats skaffa sig en annorlunda
expertis och utveckla sin vidareutbildning av de anställda.
Projektet InTouch syftar till att erbjuda en innovativ väg
att förbättra medarbetares icke rutinmässiga kompetenser
på ett flexibelt och teknologiskt avancerat sätt, i linje med
de behov som dagens arbetsmarknad har. För att
tillgodose de anställdas och de små och medelstora
företagens (SME) behov har deltagarna i projektet
InTouch valt att utnyttja särskilt flexibla inlärningsmedier,
nämligen
mobiltelefoner,
och
ett
engagerande
inlärningssätt, seriösa dataspel. Dessa spel avspeglar 30
inlärningssituationer som har anknytning till de tio icke
rutinmässiga kompetenser som projektet fokuserar på, och
olika typer av interaktivitet utnyttjas, beroende på den
aktuella situationen. För att utveckla sin kunskaper har
deltagarna möjlighet att dela med sig av synpunkter och
erfarenheter på en webbcommunity, eHow Community,
som är en portal för spridning av kunskaper och som
genom att öka kompetensen hos de anställda förbättrar
kapacitet och konkurrensförmåga hos SME. Den här
artikeln beskriver vilken uppläggning projektet har, vilka
teknologiska vägval som gjorts för att målen och
perspektiven hos eHow Community ska förverkligas.
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1.

Inledning

I november 2010 började ett konsortium av europeiska
partner utveckla "Labour Market InTouch: nya icke
rutinmässiga kompetenser via mobil spelbaserad
inlärning", med bidrag från EU-programmet Leonardo da
Vinci Multilateral Projects for Development of Innovation
Program.
År 2020 kommer närmare tre fjärdedelar av alla jobb att
ligga inom tjänstesektorn[1], särskilt näringslivsinriktade
tjänster. Inom tjänstesektorn finns en tydlig trend mot
krav på bredare kompetensportföljer på alla nivåer inom
företagen, ofta kopplat till "icke rutinmässiga" uppgifter.
I enlighet med strategin "New Skills for New Jobs"
(www.intouch-project.eu) har deltagarna utvecklat ett

innovativt m-learning-kit för vuxna i arbetslivet, med
fokus på de viktigaste icke rutinmässiga kompetenserna,
för att förbättra interaktion och samarbete, och för att ge
anställda inom SME de centrala kompetenserna som
behövs på dagens arbetsmarknad, och klara de
förändringar som pågår inom näringslivet.
2.

De 10 icke rutinmässiga kompetenserna

En undersökning har gjorts ute på fältet för att fastställa
vilka
tio
kompetenser
som
överskrider
fackområdesgränserna och är centrala för lösning av icke
rutinmässiga uppgifter. Varje deltagare i InTouchprojektet frågade chefer och/eller anställda inom SME
som erbjuder tjänster för näringslivet vilka icke
rutinmässiga kompetenser som är viktigast. När data hade
sammanställts fann man att följande tio icke rutinmässiga
kompetenser uppfattades som viktigast:
• Kommunikation: förmågan att kunna uttrycka
tankar och idéer tydligt, att kunna skapa kontakt
snabbt och lätt och att kunna upprätthålla relationer
med andra för att kunna ge beröm och kritik.
• Planering: förmågan att göra prioriteringar, förutse
tendenser och se de viktigaste steg som behöver tas
och de metoder som behöver tillämpas.
• Konflikthantering: känsla för rättvisa och
opartiskhet i konfliktsituationer, förmåga att medla
och lösa konflikter.
• Förändringsberedskap:
förmåga
att
anta
utmaningar, att påbörja och genomföra och ta ansvar
för förändringar, och att anpassa sig till förändringar i
omgivningen.
• Beslutsfattande: förmåga att ta ansvar för fattade
beslut, deras tidsramar, följder och risker.
• Lagarbete: förmåga att hantera processer och
människor i lagarbete, att samordna generella och
individuella mål och att integrera motstridiga åsikter.
• Flexibilitet: förmåga att interagera med andra
människor på ett flexibelt sätt (utan att vara
konformistisk).
• Strategiskt tänkande: förmåga att ta fram en tydlig
och motsägelsefri bild av framtiden på längre sikt.
• Initiativförmåga: självförtroende i sökandet efter
nya möjligheter och aktiviteter; modet att utöva nya
aktiviteter.

•

3.

slutresultatet blir en följd av hur de olika valen
gjorts[2].

Inlärning och förbättring: förmåga att praktiskt
tillämpa
ny
kunskap,
att
förbättra
sina
yrkeskunskaper och sitt yrkesmässiga beteende; att
sträva efter nya kunskaper och kunna dra lärdom av
sina erfarenheter.
En integrerad inlärningssituation

InTouch-projektet placerar eleven i en integrerad
inlärningssituation:
• 30 dataspel i mobiltelefonen, som hjälper vuxna i
arbetslivet lära sig hantera icke rutinmässiga
problem på arbetsplatsen;
• en online-gemenskap (e-How), där anställda i
SME kan utbyta idéer om hur kompetens kan
utnyttjas till egen nytta och till företagets nytta.

Figur 2. Gränssnitt med olika valsituationer
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•

Ett innovativt kit för m-learning

Projektet vill utveckla ett anpassat mobilt inlärningskit för
vuxna, baserat på en uppsättning spel som utmanar
spelaren genom att presentera icke rutinmässiga problem
där krav ställs på planering, samarbetsförmåga,
kommunikation, konflikthantering med mera.

Interaktionskartor: I början av spelet presenteras en
typisk problemsituation i ett företag. För att lösa
problemet kan spelaren kontakta tre personer i
företaget, men han måste välja rätt personer för att få
användbar information. När spelaren har läst de tre
ledtrådarna kan han välja något av de tre alternativ
som erbjuds.

Alla spelen har utformats för att vara lätta att använda på
olika mobiltelefoner med olika operativsystem.
Användargränssnitt och användningssituationer har
beaktats, och därför har spelen gjorts kortvariga och enkla
med ett lättmanövrerat gränssnitt som bara erbjuder ett
fåtal funktioner.
Alla spelen har samma aktörer och miljöer, så att
omständigheter och grafik kan hållas ensartade. Spelens
gränssnitt och aktörer har serieteckningskaraktär.
Figur 3. Gränssnitt med interaktionskarta
•

Flervalsfrågor: I början visas ett scenario och en
beskrivning av spelets syfte. Spelaren måste hjälpa
huvudpersonen i spelet att besvara tre olika frågor,
och tiden är begränsad för varje fråga. Spelet blir allt
svårare: för det första beslutet är bara tre av de fem
alternativen rätt, för det andra bara två och för det
tredje bara ett. Slutpoängen och resultatet beror på
hur många rätta svar som spelaren valt.

Figur 1. Aktörer i InTouch-spelen
Spelen har olika inlärningsmål och fokuserar på olika
kompetenser med olika typer av interaktion:
• Intriger som förgrenar sig: Den här typen av spel
innebär att spelaren följer en intrig som erbjuder
valsituationer. Intrigen utvecklas på olika sätt
beroende på de val som spelaren gjort, och

Figur 4. Gränssnitt med flervalsfrågor

•
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Frågesport: Spelet börjar med en kort beskrivning
av huvudämnet. Därefter måste spelaren försöka
besvara tillhörande frågor. Spelaren får besked direkt
om svaret var rätt, och en sammanställning när spelet
är slut. Syftet med spelet är att få höga poäng genom
att svara rätt på kort tid.

som bygger på faktiska, snarare än teoretiska, modeller
som stämmer in på företaget och dess personal.

eHow, en webb-community

Inom konceptet för InTouch syftar eHow till att främja
inlärning i samverkan, genom att skapa förbindelser
mellan europeiska SME-anställda som vill dela med sig,
diskutera och lära sig hur man bättre löser vardagliga icke
rutinmässiga uppgifter, via en webb-community. eHow
erbjuder besökarna tillgång till kunskaper och
forskningsresultat och andra resurser med relevans för
icke rutinmässiga kompetenser, via nedladdning och
länkar. eHow innehåller också bidrag från personer som
har erfarenhet av att lösa olika icke rutinmässiga uppgifter
och är beredda att dela med sig av sina kunskaper.
Därigenom kommer eHow att utvecklas till en databas
över god praxis, en webb-community med olika deltare,
anställda, arbetsgivare, chefer och olika resurspersoner
som delar med sig av sin kompetens.
4. Fördelar med en integrerad inlärningssituation
Kombinationen av mobilbaserad inlärning och e-How för
bättre samarbete, kommunikation och produktivitet kan
vara mycket värdefull för ett SME.
Denna integrerade inlärningssituation har flera fördelar.
Spelen är lätta att använda: det krävs ingen särskilt
utrustning, utan spelen fungerar i mobiltelefonen.
Användaren kan spela närsomhelst och varsomhelst, på
jobbet eller i hemmet, eller rentav på vägen till/från
jobbet, när det passar bäst. Spelen bygger på situationer
som är relevanta för spelaren och de presenteras på ett
roligt och intressant sätt. De har också en inbyggd
tävlingsaspekt, vilket stimulerar spelaren och innebär en
utmaning.
e-How är en plats där människor och information alltid
finns nära till hands. Denna typ av webb-community
bygger på verktyg som kombinerar enkel produktion av
innehåll med spridning och samverkan via webben.
Innehåll sprids i små paket över tid som delar av en större
process, en process som ligger i linje med behoven hos
SME-anställda att snabbt lära sig nytt i sina jobb. Internet
är inte bara en resurs som ger tillgång till stora mängder
information och kommunikation, utan för också
människor samman i en gemensam miljö där de kan
utbyta idéer, lära sig nytt och fatta beslut i samverkan med
andra.
Genom att deltagarna har olika specialkunskaper och
erfarenheter kan de nå mer innovativa och effektiva
lösningar och beslut. Detta innebär en konkret inlärning

Figur 5. En användare besöker eHow via en läsplatta

5. Slutord
Projektet InTouch syftar till att erbjuda en innovativ
väg för en ny generation av vuxna i arbetslivet att
förbättra sina icke rutinmässiga kompetenser på ett
flexibelt och teknologiskt avancerat sätt, i linje med de
behov som dagens arbetsmarknad har. För att tillgodose
kravet på flexibilitet valde InTouch-deltagarna att utnyttja
mobiltelefoner och 30 seriösa dataspel.
Tack vare mobiltelefoner och läsplattor, med hög
kapacitet, bra skärmar och snabba webbförbindelser kan
utbildning förmedlas med multimedial och interaktiv
karaktär. Användarna kan kommunicera och diskutera
med varandra och medverka vid uppbyggnaden av en
kunskapsbas i webb-communityn eHow, ett flexibelt och
öppet rum för inlärning i samverkan. Kombinationen av
dataspel på mobiltelefoner och spridning av kunskaper
mellan deltagarna kan vara ett steg mot ökad flexibilitet
och mobilitet vid utbildning av vuxna.
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