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1. KJÆRE MENNET-DELTAGER 
 

Gratulerer med beslutningen om å lære på nettet.   

Dette programmet er laget for at du skal lære sammen med en mentor. Den beste måten å ta testene 
i dette kompetansevurderingsverktøyet på, er å snakke gjennom spørsmålene og hvordan du kommer 
fram til svarene med din mentor.   

Hvis mentoren er ny i dette programmet finnes det en egen mentors brukerveiledning. Skjermbildene 
er på engelsk, men det vil se likt ut på norsk.  

Du kan også ta testen på egen hånd. I denne brukerveiledningen får du en kort introduksjon til hvordan 
testen virker.   

Du trenger ikke å logge inn for å ta testen, og resultatene blir ikke lagret på din profil. Du kan ta testene 
så mange ganger du ønsker.   

Lykke til.  

Gjennomføring 

Du kan velge en ferdighet du er interessert i å se nærmere på: lesing, skriving, regning eller digitale 
ferdigheter. Eller du kan ta alle sammen. Men vi anbefaler at du ikke gjør alle i en omgang. Hver 
ferdighetstest er litt forskjellig, så av den grunn, og for å lufte hodet litt, bør det være en pause mellom 
hver ferdighet du tester.   

Finn om mulig en fredelig plass der du ikke blir forstyrret.   

Det er ingen videoer eller lytteøvelser i testen. Men du bør ha penn og papir klar til øvelser og for å ta 
notater.   

Alt du trenger for å ta testen er en PC eller Mac og internettforbindelse. Det er ikke så lett å ta testen 
på mobiltelefon.    

Start med å klikke på den ferdigheten du vil teste: regning, digitale ferdigheter, lesing eller skriving.   

 

Testvinduet vil dukke opp under menyen (du må scrolle). Det består av forklaringer på hva som skal 
gjøres og oppgaver som enten vil være av typen «velg riktig svar» eller «skriv inn et kort svar».    
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Nederst på siden er det en progresjonssti som viser hvor du til enhver tid er i testen. Naviger 
gjennom testen enten ved å klikke på side-boksene (blå viser hvor du har vært -grå er nye sider) eller 
de små pilene nederst på siden. Du kan hoppe over sider og navigere frem og tilbake. Likevel 
anbefaler vi å gjøre oppgavene i rekkefølge.    

Noen oppgaver går over flere sider. Da vil sidene «bla» automatisk og du trenger ikke å klikke. Du vil 
se din score når hele oppgaven er gjort. 

 

Hvordan besvare de ulike spørsmålstypene  

Det er fire ulike spørsmålstyper i kompetansevurderingsverktøyet, og de oppfører seg litt ulikt.   

   

Nesten alle oppgavene går ut på å velge ett eller flere riktige svar fra et sett alternativer. 
Enkeltvalgsoppgaver, der kun ett alternativ skal være riktig, vil vise scoren automatisk når du har 
klikket på et svar.  
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Slik:  

 

Hvis du svarte feil, kommer du direkte til fasit og vil se riktig svar:    

 

Når du har valgt riktig svar ser det slik ut:  

Noen spørsmålstyper kan ha mer enn ett riktig svar. Flervalgsoppgaver med avkrysningsbokser eller 
dra-og-slipp-oppgaver. Der må du velge alle svarene du tror er riktige og deretter klikke på den blå 
hake-knappen nederst på siden.   

Du kan prøve om igjen så mange ganger du ønsker.   
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Scoren din vil vises som antall rette av antall mulige.  

Det finnes også noen få kort-tekst-oppgaver. Da vil selve oppgaven stå øverst og så er det et 
skrivefelt.    
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Skrivefeltet utvider seg så snart du starter å skrive. Det virker som en liten tekst editor, så skriv som 
vanlig og bruk slett- eller tilbaketasten for å slette tekst. Når du har skrevet svaret, klikk på den blå 
hake-knappen nederst på oppgaven.   

Obs! Testverktøyet kan bare kjenne igjen et helt korrekt svar, så selv om du svarer nesten riktig vil du 
ikke få noen gul stjerne. Du kan sammenligne svaret ditt med løsningen for å se hvor nærme du var. 
På neste side er et eksempel:  

 

Resultater 

Testene er selvrettende, og det betyr at de ikke gir poeng for nesten riktige svar eller riktig svar som 
er feilstavet. Dette er en av grunnene til at vi anbefaler at du har din mentor med deg.   

For hvert spørsmål eller oppgavesett gis det en score, og hvis du svarte feil får du sjansen til å prøve 
om igjen. Helt til slutt får du en oversikt over alle poengene dine og den viser det beste resultatet fra 
hvert forsøk. Dette vil ikke gi deg en komplett oversikt over dine ferdigheter. Resultatet bør diskuteres 
med en mentor for å gi mening, men du kan jo selv tenke over hva du syntes var vanskelig og hva som 
gikk greit.   

Husk at resultatene ikke blir lagret på profilen, så du må selv notere dem hvis du ønsker. 
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2. INSTRUMENTUL DE EVALUARE A COMPETENȚELOR 
 

Forord 

Denne brukerveiledningen er skrevet for mentorer og rådgivere involvert i MENNET-programmet. 
Brukerveiledningene på litauisk, norsk, rumensk og spansk er oversatt fra engelsk og skjermdumpene 
har engelsk tekst. Knapper, lenker, bokser og så videre ser like ut og er på samme sted i selve verktøyet 
for alle språk, så det bør likevel være lett å finne frem.  

Både verktøyet og veiledningen er skrevet og utviklet på engelsk av prosjektdeltakere som ikke har 
engelsk som førstespråk og deretter oversatt til de ulike språkene. Det kan derfor være noen 
uoverensstemmelser og ting som ikke er helt intuitivt. Vi anbefaler derfor at 
kompetansevurderingsverktøyet ikke brukes av deltakerne alene, men alltid under veiledning av en 
erfaren mentor.   

Denne brukerveiledningen dekker både de tekniske delene av kompetansevurderingsverktøyet og 
også hvordan veiledningen er ment å være deltagerorientert.  

Hvem er den voksne med lave basisferdigheter?  

Ifølge en ny rapport fra OECD «Getting Skills Right -Engaging low-skilled adults in learning1» er de 
«…voksne på et lavt utdanningsnivå, nemlig de som har grunnskole som høyeste formelle kvalifikasjon 
(noe som betyr at de ikke har fullført videregående) eller voksne med lavt kognitivt ferdighetsnivå 
(nemlig de som scorer på nivå 1 eller lavere på litterære og/eller numeriske dimensjoner i OECD-
undersøkelsen av voksnes ferdigheter (PIAAC)). Disse er voksne som maksimalt kan fullføre veldig 
enkle leseoppgaver, som å lese korte tekster om kjente temaer, og matematiske oppgaver som ett-
trinns operasjoner eller enkle prosesser som involverer telling, sortering, grunnleggende aritmetikk og 
forståelse av enkle prosenter2.» Rapporten anerkjenner lave digitale ferdigheter som et hinder, men 
gir ingen definisjon på hva det vil innebære.   

Legg merke til at denne definisjonen av lave ferdigheter er svært begrenset. Den voksne deltakeren 
kan likevel ha svært gode ferdigheter på andre områder. Men den samme OECD-rapporten sier at 
mennesker med lave formelle ferdigheter kan ha større vanskeligheter med å identifisere å 
anerkjenne både sine egne ferdigheter og sine behov for videre læring. Et nettbasert verktøy som 
dette kan hjelpe deltakerne til å se hva de ikke kan, men det kan ikke hjelpe dem til å identifisere hva 
de faktisk vet, kan og forstår. Dette er grunnen til at en god mentor er avgjørende for at 
kompetansevurderingsverktøyet skal ha noen verdi.   

Del 1: Om kompetansevurderingsverktøyet  

Hvordan veilede deltageren gjennom kompetansevurderingen  

Før selve testen bør dere ha en samtale om deltagerens motivasjon. Deltagerne bør være forberedt 
på å bruke litt tid på å lære mer innenfor i det minste ett ferdighetsområde.   

Vi anbefaler at man ikke gjør alle fire testene i en omgang. Testen av hver ferdighet er satt opp litt 
forskjellig, så både av den grunn og for å gi deltageren litt tid til å hvile og reflektere, bør det være en 
pause mellom hver ferdighetstest.  

______________________ 

1 http://www.oecd.org/employment/emp/engaging-low-skilled-adults-2019.pdf   
2 Vår oversettelse av tekst på rapportens side 4. 
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Ideelt sett bør mentoren sitte sammen med deltakeren gjennom testen fordi det å snakke seg 
gjennom oppgavene er vel så viktig som å sette kryss i riktig boks eller trykke på riktig knapp. Hvis det 
er mulig, hjelp deltageren til å finne sammenhenger mellom oppgavene og deres egne erfaringer.   

Hvis mulig, velg er stille sted for å gjøre vurderingen og pass på at deltageren ikke forstyrres.   

Det er ingen videoer eller lytteoppgaver i disse testene, men det er lurt å ha en notatblokk og en penn 
tilgjengelig.  

Kompetansevurderingsverktøyet er tilgjengelig gjennom nettleser på PC eller Mac. Enten skriv inn 
URL-en : [https://mennet.beti.lt/nb/evaluering-av-ferdigheter/] eller gå via menyen på 
MENNETprogrammets hjemmeside 

Tekniske forhold  

Selve vurderingsverktøyet er laget med H5P, et program som gjør det mulig å lage interaktivt innhold 
til publiseringssystemer. Derfor er det beste stedet å lese om oppdateringer, tilgjengelighet og så 
videre deres hjemmeside www.h5p.org.   

Alt som trengs for å ta testen er en computer med tastatur og internettforbindelse. (Testen er 
foreløpig ikke mobilvennlig.)   

Del 2: Hvordan navigere i vurderingsverktøyet  

Start med å klikke på ønsket ferdighet fra menyen: Regning, digitale ferdigheter, lesing eller skriving:   

 

Selve testen vil dukke opp under menyen. Den består av forklaringer på hva som skal gjøres, og 
oppgaver som vil være enten:  

• Enkeltvalgsoppgaver (radioknapper) der det skal velges ett alternativ ved å klikke på det   
• Flervalgsoppgaver (avkrysningsbokser) der det skal velges ett eller flere alternativer ved å 

klikke på dem 
• Kortsvarsoppgaver der svaret skrives inn via tastaturet   
• Dra-og-slipp der riktig svar velges fra en slags meny og dras over i «hull» i teksten   

Nederst på siden er det en sti som viser hvor deltageren til enhver tid er i testen. Naviger gjennom 
testen enten ved å klikke på ønsket side eller ved å klikke på de små pilene aller nederst. Det går an å 
hoppe over en side for senere å navigere tilbake til den, men vi anbefaler å gjøre oppgavene i den 
rekkefølge de står:    
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Noen ganger vil en oppgave gå over flere sider. Da vil det ikke være nødvendig å navigere mellom 
sidene fordi det vil være en automatisk overgang til neste side. Resultatet, eller scoren, vil dukke opp 
på siste side i serien:  

Hvordan besvare de ulike spørsmålstypene:  

Det er fire spørsmålstyper i kompetansevurderingsverktøyet, og de oppfører seg litt forskjellig. 

Enkeltvalgsoppgaver:  

Under spørsmålet er det bokser med alternative svar. Når musemarkøren føres over et alternativ, 
endrer det farge. Alternativet velges ved å klikke på det:  

 

Testen skifter da automatisk til neste side som viser riktige svar. Det rette svaret vil synes som grønt, 
de gale som rødt. Deltagerens valg vil vises som en grønn hake hvis riktig svar er valgt, eller et rødt 
ryss hvis et av de gale svarene er valgt. Denne fasit-siden vises kun et kort øyeblikk:  
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Deretter blir det automatisk sideskift igjen. Hvis deltakeren valgte feil svar, vil det være en mulighet 
til å se fasit igjen og/eller svare på nytt. Klikk på knappen med et øye på for å se fasiten igjen. (Lukk så 
poppopp-vinduet ved å klikke på den lille pilen øverst i venstre hjørne.)  Klikk på knappen med sirkel-
pil for å svare på spørsmålene om igjen:  

 

Hvis riktig svar er valgt ser man i stedet resultatlinjen samt resultatet i tall og stjernen fylles opp med 
gul farge:  

 

Flervalgsoppgaver (Avkrysningsbokser):  

Flervalgsoppgavene kan ha flere enn ett riktig svar. Alternativene hakes av ved å klikke på dem. For å 
ombestemme seg klikker man en gang til og haken forsvinner.  

De valgte alternativene skifter farge til blå. Når deltagere mener å ha valgt alle de riktige svarene, klikk 
på den blå hake-knappen nederst til venstre.:  
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Fasit-siden viser de valgte svarene i rødt for galt og grønt for riktig. Hvis deltageren har valgt gale 
alternativer eller latt være å krysse av for riktige, er det mulig å se fasiten igjen og/eller svare om   

igjen. (Lukk poppopp-vinduet ved å klikke på den lille pilen øverst i venstre hjørne.) Klikk på knappen 
med øye for å se fasiten igjen. Klikk på knappen med sirkel-pil for å svare om igjen:   

 

Ved fullført sett flervalgsoppgaver vil resultatlinja vise antall riktige svar av antall mulige:   

Kortsvarsoppgaver 

Det er ikke mange kortsvarsoppgaver i kompetansevurderingsverktøyet, fordi oppgavetypene krever 
helt korrekt gjengivelse av svaret for å gi poeng. Oppgavetypen består av en tekst og et svarfelt:  
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Svarfeltet utvider seg når deltakeren begynner å skrive. Den virker som en liten tekst editor, der man 
skriver som vanlig og bruker slettetast eller tilbaketast for å slette tekst. Når svaret er skrevet inn, klikk 
på den blå hakeknappen nederst til venstre: 

Om svaret ikke passer nøyaktig med fasiten blir det scoret som feil svar, og da kommer muligheten til 
å se riktig svar og/eller svare om igjen:    

Riktig svar vises på samme side (altså ingen poppopp-vindu som må lukkes). Klikk på knappen med 
sirkel-pil for å svare om igjen.  Riktig svar belønnes med en helt grønn resultatlinje og gul stjerne:  
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Dra og slipp   

Denne oppgavetypen består av en tekst der tomme felter erstatter noen av ordene. Til høyre er en 
liste eller meny over de savnede ordene i tilfeldig rekkefølge:   

 

Oppgaven besvares ved å klikke på ord fra høyremenyen, holde venstre museknapp inne mens man 
drar ordet over til mellomrommet i teksten der det hører hjemme og så slippe museknappen. Når alle 
ordene er riktig plassert, klikk på hake-knappen nederst til venstre for å se fasit:  
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Rette svar vises grønne med en grønn hake og gale svar vises røde med et rødt kryss:  

Hvis ord er plassert galt, eller ikke plassert i det hele tatt, vil det være en mulighet til å se fasit igjen 
og/eller svare på nytt. Klikk på knappen med et øye på for å se fasiten igjen. Klikk på knappen med 
sirkel-pil for å svare på spørsmålene om igjen:  

 

Del 3: Unikt for hver ferdighet   

Regning   

Ferdigheten regning handler både om å kunne gjøre utregninger og forstå mønstre, men også å vite 
og forstå teorien og ordene som brukes i matematikk. Testen vil derfor omhandle både termer og 
regneprosesser. Alle spørsmålene består av avkrysningsoppgaver, og utregningene er verken 
kompliserte eller krever penn og papir (for de aller fleste).   

Hva betyr det å inneha basisferdigheter i regning? I tillegg til OECD-rapporten nevnt tidligere i denne 
brukerveiledningen, vil det ifølge Kompetanse Norge kunne innebære å lese og forstå tabeller, 
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beregne vinkler og areal, anslå hvor lang tid en arbeidsoppgave tar, lage og holde enkle budsjetter 
eller sammenligne bestillinger og regninger3.   

Digitale ferdigheter  

Denne testen består også av avkrysningsoppgaver. Men spørsmålene kan fortsatt være vanskelige 
fordi det er en kulturell, men også en personlig, side ved å bruke internett og digitale verktøy. 
Spørsmålene vil vurdere deltagerens personlige dømmekraft så vel som faktakunnskap, så support fra 
en mentor kan være svært viktig her.   

Hva betyr det å ha digitale ferdigheter? Ifølge kompetanse Norge inkluderer viktige ferdigheter i 
arbeidslivet å kunne bruke intranett til å lese og dele informasjon, bruke oppgavespesifikke 
programmer, finne relevant og sann informasjon på internett eller kommunisere digitalt med kunder4. 

Lesing  

Testen består av tekster som skal lese og tilhørende spørsmål. Legg merke til at her er det både 
faktaspørsmål og oppgaver som går på å identifisere hovedideen og støttende detaljer og å skille fakta 
fra meninger. I noen av oppgavesettene er tekst og spørsmål på samme side, men i noen av dem må 
teksten først leses før deltakeren blar videre til neste side for spørsmålene.   

Det er viktig å vite at denne testen ikke tar hensyn til lesehastighet. Tvert imot, det beste 
utgangspunktet er å bruke den tiden som trengs for å lese grundig.   

Hva innebærer det å ha leseferdigheter? I tillegg til nevnte OECD-rapport, sier Kompetanse Norge at 
leseferdigheter inkluderer å kunne lese skjemaer, lister, beskjeder, manualer og skilt. Det handler også 
om å kunne skille mellom viktig og mindre viktig informasjon i en komplisert tekst og å vite når man 
skal lese grundig og når det er riktig å skumme gjennom5.  

Skriving   

Denne testmodulen inneholder en blanding av ulike spørsmålstyper, noen er sett med mange sider 
som hører sammen.   

De siste spørsmålene i testen har ingen fasit med rett og galt, de er selvevalueringsoppgaver. Den ene 
gir deltakeren i oppgave å kopiere et vers på skriveblokken og så notere i testverktøyet hvor lang tid 
som gikk med. Mer enn 3 minutter er en indikasjon på at det vil være nyttig å øve på håndskrift. Den 
siste oppgaven er å evaluere hvor vanskelig deltageren synes det er å skrive. Hvis det går mer  
tankevirksomhet til selve skriveprosessen enn til å tenke på innholdet, kan det være en indikasjon på 
at det er lurt å øve mer.   

Hva innebærer grunnleggende skriveferdigheter på arbeidsplassen? Ifølge Kompetanse Norge kan det 
være å kunne fylle inn skjemaer korrekt; skrive fritekster, alt fra en kort SMS til en rapport, kjenne nok 
til staving og grammatikk til å kunne skrive leselige tekster; kunne skrive for egen hukommelse, for 
kolleger, kunder og nærmeste leder.    

Del 4: Å bruke resultatene  

Testene i kompetanse vurderingsverktøyet er selvrettende, hvilket betyr at de ikke gir poeng for delvis 
rette svar, rette svar som er feilstavet og så videre. Det er en av grunnene til at det bør være en mentor 
til stede.   

________________________ 

3 https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/Regning/  
4 https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/Digitale-ferdigheter/  
5 https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/Lesing-og-skriving/ 
 

https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/Digitale-ferdigheter/
https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/Lesing-og-skriving/
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Den beste måten å gjøre testen på vil være å snakke seg igjennom resultatene med deltagere og stille 
spørsmål av typen «Hvorfor tror du dette er riktig svar?» Systemet gir et poengresultat for hver 
ferdighet, men bare en mentor kan hjelpe deltakere å identifisere deres styrker og svakheter, hvilket 
gjør kompetansevurderingsverktøyet mer til en læringsressurs en et komplett 
kompetanseprofileringsverktøy.   

Hovedtanken er at verktøyet skal hjelpe deltakerne å se hvilke ferdigheter de trenger å øve mer på. 
Noen deltakere vil trenge å øve på alle fire ferdighetene. Den oppgaven vil kunne være både 
overveldende og urealistisk. Da er det bedre å velge ut en, maksimum to ferdigheter. Vi anbefaler å 
veilede deltakere mot de ferdighetene som vil være mest nyttige i deres arbeidssituasjon.  

Det automatiske poengsystemet  

For hvert spørsmål eller spørsmålssett gis det et poengresultat, og hvis varene ikke var korrekte gis 
det en mulighet til å besvare på nytt. På slutten av testen er det en oversikt over poengene og den vil 
vise de beste resultatene fra hvert forsøk. Dette er ikke det samme som en fullstendig ferdighetsprofil. 

 

Deltagerens resultater blir ikke lagret på profilen deres. Deltageren kan ta testen om igjen så mange 
ganger hen ønsker.    
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3. OPPLÆRINGSPROGRAM  
 

Forord  

Kjære mentorer og deltagere  

Denne ledningen er skrevet for å hjelpe deg å navigere gjennom MENNETs opplæringsprogram. 
Programmet er gratis, fritt tilgjengelig og til fri bruk for alle. dette er nettbasert læring, noe som ofte 
innebærer mye mer selvstendige studietid. Men i dette programmet skal deltakerne kunne få support 
via et mentornettverk.   

Opplæringsprogrammet består av teori med tilhørende øvelser som skal reflektere situasjoner fra det 
virkelige liv og være så praktisk nyttige som mulig. Vi har forsøkt å gjøre plattformen bruker-vennlig, 
det skal være lett å finne informasjonen du ønsker, det skal være intuitive navn på de ulike delene og 
ikke for mange lenker eller forvirrende beskrivelser. Det kreves ikke avansert utstyr for å gjennomføre 
treningsprogrammet, alt du behøver er en computer og internettilgang. 

Registrering 

Det er ingen registrering for å få tilgang til opplæringsprogrammer og øvelsene, men vi anbefaler at 
du registrerer deg på mentorplattformen. Å jobbe sammen med en mentor vil hjelpe deg å få mest 
mulig ut av treningen.  

Neste trinn  

Når du har fullført evaluering av dine ferdigheter (se egen guide for dette) fortsetter du med 
treningsprogrammet. Du kan starte med det du synes motiverer deg mest, eller det arbeidet med 
egenevaluering viser deg at det er viktigst for deg å øve på. 

Struktur 

 Under hver av de fire basisferdighetene finnes et nytt sett av fire emner: 

1. Regning: Tallforståelse, Målinger, Avrunding og Forhold  
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2. Digitale ferdigheter: Informasjonsteknologi, kommunikasjon, sikkerhet og problemløsning  

3.  Lesing: Ideer og detaljer, forbindelser, still spørsmål og fakta og meninger  
 

 
4.  Skriving: Å skrive flytende, kommunikasjon , å strukturere tekst og grammatikk  

Klikk på lenkene/ ikonene for å få tilgang til teori og øvelser for å forbedre å utvikle deg innen de fire 
basisferdighetene.  

Programmet for hver basisferdighet er beregnet til åtte timer, hvilket vil si at alle fire ferdighetene vil 
ta opptil rundt trettito timer. Dette inkluderer tid til å studere, reflektere og gjøre øvelsene.  

Deltagerne oppfordres til å ta kontakt med sin mentor på mentornettverket enten via chattetjenesten 
eller andre digitale kanaler som dere blir enige om. Spør din mentor om teorien, øvelsene, ekstra 
læringsmateriale eller andre ting du måtte lure på eller har bruk for å diskutere med noen. 
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Øvelser  

Det er flere typer av øvelser i programmene, de fleste er av typen helt enkle quizer. 

1. Multiple choice  

Velg ett eller flere rette svar blant ett sett gitte alternativer.  

 

2. Kortsvar  
Spørsmål der deltakeren selv skal taste svaret inn i ruta. Denne typen øvelser forstår bare helt korrekt 
staving, ned til tegnsetting og mellomrom.  
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3. Skriveøvelser 

Oppgaver med såkalt åpne svar der deltakeren selv må formulere og taste hele svaret. Disse øvelsene 
har ikke automatisk tilbakemelding, så de krever at deltageren kan evaluere sine egne svar eller be 
om tilbakemelding fra mentor.  

4. Dra og slipp 

Dette er også en type lukkede spørsmål der deltagere trekker svaralternativene inn i tomme bokser, 
enten i teksten eller i en bestemt rekkefølge. Fremgangsmåten er som følger: Klikk på tekstboksen, 
trekk den dit du mener den hører hjemme og slipp museknappen for å plassere tekstboksen. Du kan 
flytte boksene rundt flere ganger.                                                            
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Tilbakemelding på øvelsene  

Når du har huket av for ønskede svaralternativer, tastet svar inn i tekstbokser eller dratt og sluppet 
bokser der du mener de hører hjemme, klikker du på den blå check-knappen for å levere oppgaven. 
du vil da se fasit på oppgaven sammen med indikasjon på hvor ditt eget svare hører hjemme, 
rødt/kryss for galt og grønt/hake  for riktig. På langsvarsoppgaver, der du skriver mye tekst, fungerer 
det ikke slik. Der er det som sagt ingen automatisk tilbakemelding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalinger 

Til deg som deltager  

→ Les tekster og instruksjoner til øvelsene grundig. 

→ Ikke nøl med å be din mentor om veiledning  

→ Søk gjerne etter mer informasjon på internett. Slik kan du gå mer I dybden og finne 

informasjon om ting du er interessert i. 

→ Vær tålmodig om det tar litt tid før du får svar fra din mentor. Det er ikke sikkert han/hun 

sitter ved PC-en samtidig som deg. 
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4. MENTORPLATTFORM FOR DEN SOM SKAL LÆRE 
 

Kjære deltager, takk for at du bruker MENNETs mentor nettverk  

Denne plattformen er designet for å sette deg i kontakt med en mentor via en chat. 

Registrering  

Det er enkelt å registrere seg i nettverket. Første trinn er å åpne ved å trykke på lenka. 

 

Klikk «Registrer deg» nederst på siden, ved senere besøk vil du bruke «Logg inn». 

 

Da vil du se et skjema du må fylle ut. Skriv inn fornavn og etternavn. Finn på et brukernavn, vær kreativ 
og lag et du er sikker på at du vil huske, skriv så inn eposten, og et passord som ikke skal være lett å 
gjette, men som du vil huske. Velg fødselsdato, hjemland og kjønn. Velg «deltager» som rolle. I tillegg 
kan du laste opp et profilbilde. Du må svare på en captcha- test og trykk så «Registrer deg» nederst 
på siden.   

 

Eksempel på et utfylt registreringsskjema:  
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Nesten ferdig. Du vil nå motta en epost til den oppgitte epost-adressen. Avsender skal være MENNET 
og emne skal være «Verifisering av konto». Du må åpne eposten og klikke på lenken for å verifisere.  

Eposten ser slik ut: 



26 
 

 

Når kontoen er verifisert kan du logge inn når som helst. 

Innlogging 

For å logge inn skriver du brukernavnet og passordet du registrerte, gjør captcha-testen og klikker 
«Logg inn».  

 

Glemt passord  

Om du skulle glemme passordet ditt, kan du resette det Ved å klikke «Mistet passord?» på 
innloggingssiden. skriv inn epostadressen din og klikk «Tilbakestill passord». 

 

Neste trinn er å åpne eposten din og finne en epost fra MENNET med emnefelt «Tilbakestill passord». 
Eposten ser slik ut:   
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Kopier OTP-koden og lim (eller tast) inn på Innloggingssiden. 

 

Finn på et nytt passord og skriv det inn to ganger, klikk «Oppdater passordet».  

 

 

Profilen din 

Når du logger inn får du tilgang til selve mentor-nettverket. Under «Profil» kan du se informasjonen 
du har lagt inn, og det er også herfra du logger ut av plattformen. 
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Neste fane er “Submissions” eller “Informasjon”. 

 

 

 

Her ser du det samme som registreringsskjemaet. Men du kan endre på en del av informasjonen Du 
kan også laste inn profilbilde her. 
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Under «Endre passord” kan du bytte passordet ditt ved å skrive inn det gamle først og deretter det du 
ønsker å ha to ganger. Klikk «Endre passord» til slutt.  

 

 

 

 

Neste fane er «Varslinger». Tallet i parentes viser hvor mange uleste beskjeder du har. Her er et 
eksempel på hvordan en ny beskjed vil vises: 

 

 

 

Den siste fanen, «Finn mentor», er faktisk den du kanskje trenger først. Her vil du velge en person du 
ønsker å ha som mentor gjennom læringsprosessen din. For å velge en mentor klikker du lenka til 
høyre. «Be om mentor» 
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Gi en kort beskrivelse av deg selv og hvorfor du ønsker denne personen som mentor, og klikk «Send» 
(blå) eller ombestem deg ved å klikke «Avbryt» (rød). 

 

 

 

Mentoren må aktivt bekrefte din forespørsel før dere kan kommunisere. Hvis du synes det tar lang tid 
å få svar, kan du gå tilbake og klikke «Avbryt forespørsel». 

 

Et sprettoppvindu ber deg bekrefte at du avbryter. Klikk blå «Ja» For å bekrefte.  

 

Merk at en mentor også kan avvise forespørsel. Da er det bare å velge en ny mentor. 

 

Når mentoren har akseptert din forespørsel, mottar du en varsling og fanen «Finn mentor» vil skifte 
navn til «Min mentor». Her kan du chatte med din mentor. Hvis du likevel ikke synes du får hjelp av 
din valgte mentor, kan du klikke «Slett mentor» (Bekreft med å trykke «Ja» (blå) i sprettoppvinduet) 
og begynne prosessen på nytt med en annen person  
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Det viktigste verktøyet i plattformen er chatten. Hvor du kan snakke med mentoren din, stille spørsmål 
og så videre. For å sende en melding, skriv inn i det blå feltet under der det står «Skriv inn melding». 
klikk «Send» og du ser meldingen din sprette opp på skjermen. 
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5. MENTORPLATTFOM FOR MENTOREN 
 

Kjære mentor, velkommen til MENNETs mentornettverk. Denne plattformen er designet for å sette 
deg i kontakt med deltakere som trenger hjelp i sin læring og med plattformens læringsmateriale.  

Registrering  

Det er enkelt å registrere seg i nettverket. første trinn er åpne ved å trykke på lenka. 

 

Klikk «Registrer deg» nederst på siden, ved senere besøk vil du bruke «Logg inn». 

 

Da vil du se et skjema du må fylle ut. Skriv inn fornavn og etternavn. Finn på et brukernavn, vær kreativ 
og lag et du er sikker på at du vil huske, skriv så inn eposten, og et passord som ikke skal være lett å 
gjette, men som du vil huske. Velg fødselsdato, hjemland og kjønn. Velg «mentor» som rolle. I tillegg 
kan du laste opp et profilbilde. Du må svare på en captcha- test og trykk så «Registrer deg» nederst 
på siden.   

 

 

Eksempel på et utfylt registreringsskjema:  
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Nesten ferdig. Du skal nå motta en epost til den oppgitte epostadressen. Avsender skal være MENNET 
og emne skal være «Verifisering av konto». Du må åpne eposten og klikke på lenken for å verifisere.  

Eposten ser slik ut: 
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Når kontoen er verifisert kan du logge inn når som helst. 

Innlogging 

For å logge inn skriver du brukernavnet og passordet du registrerte, gjør captcha-testen og klikker 
«Logg inn».  

 

Glemt passord  

Om du skulle glemme passordet ditt, kan du resette det Ved å klikke «Mistet passord?» nederst til 
høyre på innloggingssiden. Skriv inn epostadressen din og klikk «Tilbakestill passord». 

 

Neste trinn er å åpne eposten din og finne en epost fra MENNET med emnefelt «Tilbakestill passord». 
Eposten ser slik ut:   
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Kopier OTP-koden og lim (eller tast) inn på innloggingssiden. 

 

Finn på et nytt passord og skriv det inn to ganger, klikk «Oppdater passordet».  
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Profilen din 

Når du logger inn kommer du til profilsiden din, som er forsiden i plattformen. Fra denne siden kan du 
ta imot og kommunisere med deltagerne.  

Hovedsiden, eller hovedfanen, er «Profil» og viser informasjonen du har lagt inn, og det er også her 
du kan logge ut av plattformen.  

 

Neste fane er “Submissions” eller “Informasjon”. Her skal du kunne redigere din kontaktinformasjon, 
legge til profilbilde og så videre. Klikk på “Endre” Og gjør endringene dine. Når du er ferdig klikker du 
«Registrer» nederst på sprettoppvinduet.   

 

“Keisti slaptažodį” meniu punkte, gali pasikeiti savo slaptažodį. Įrašyk savo dabartinį slaptažodį ir 
naująjį į jiems priskirtas vietas. 
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Under «Endre passord” kan du bytte passordet ditt ved å skrive inn det gamle først og deretter det du 
ønsker å ha to ganger. klikk «Endre passord» til slutt.  

 

Under fanen «Varslinger» vil du finne kommunikasjon med andre. Det kan være en forespørsel eller 
en deltager som ønsker å endre mentorskap. Nummeret i parentes viser hvor mange nye meldinger 
du har fått, uleste meldinger vises i lyseblått. 

 

En viktig fane er «Forespørsler”. Den har også et nummer i parentes som viser antall ventende 
forespørsler fra deltagere. Her ser du navnet både til deltageren som har ønsket deg som mentor, og 
en kort beskrivelse av hva de har skrevet. Til høyre er valget mellom å akseptere eller ikke akseptere 
forespørsel om å være mentor for dem. De vil automatisk få melding om din avgjørelse.   

 

Sist, men ikke minst viktig er fanen «Mine deltagere».  Denne gir en oversikt over dem du har 
akseptert. Ved siden av navnet er en lenke til chatten der du kan snakke med hver enkelt. Det finnes 
også en lenke for å slette deltagere, hvis han eller hun har fullført eller har vært inaktiv svært lenge. 
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Hvis du ønsker å slette en deltager må du bekrefte ved å klikke på blå «Ja» i sprettoppvinduet.  

 

Chat 

I chatten kan du prate skriftlig med deltagerne og hjelpe dem med spørsmål og utfordringer angående 
læringsprogrammet på nettsiden. For å sende en melding, skriv inn i det blå feltet under der det står 
«Skriv inn melding». klikk «Send» og du ser meldingen din sprette opp på skjermen.  

 

 

 


