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Namn på Verktyget Video refleCtiVe 

Video CV som möjliggör att kommunicera dina kompetenser på ett visuellt minnesvärt sätt till 

dina framtida arbetsgivare. 

Orginal länk: https://www.europeanprojects.am/videoreflective 

Typ av verktyg 

 
☒ Självvärderingsverktyg 

☒ Publikation/Handbook 

☒ Portfölj 

☒ Webbplats/Platform/Blogg 

☐ Bedömning 

☐ Certifikate/intyg 

☐ Kampanj 

Erkänningsmått som verktyget ger  ☒ Social Erkännande 

☐ Formell Erkännande 

☒ Själv Erkännande 

☐ Politisk Erkännande 

Verktygets inflytningsnivå ☐ Nationell 

☐ Regional 

☐ Lokal 

☒ Organisatorisk 

☒ Internationell 

Verktygets målgrupp(er) ☒ Ungdomsarbetare 

☒ Ungdomsledare 

☒ Ungdomar 

☒ Ungdomsorganisationer 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.europeanprojects.am/videoreflective


Social and Youth Workers – SYW │ 
A: M. Mashtots 4 - 1/1, Yerevan 0015, Armenia │  
E: youthwork.syw@gmail.com│ T: +374 10 588 768 │  
Website: https://www.europeanprojects.am/vywre  

☒ Organisationer 

☐ Människor från olika sociala kluster 

☒ Institutioner för högre utbildningar 

☒ Arbetsgivare 

☒ Lärare 

Vilket problem riktar sig detta verktyg 

till?  

Icke-formell och informell inlärning är en av de 

viktigaste delarna i ungdomsarbeten, men 

inlärningsresultaten för icke-formell och informell 

utbildning inte alltid erkänns och valideras korrekt i 

europeiskt ungdomsarbete. Många europeiska 

dokument och förklaringar kräver större 

”erkännande och validering av inlärning och 

prestation som sker genom ungdomsarbete i icke-

formella och informella inlärningsmiljöer” [1]. 

I december 2012 utfärdade Europeiska rådet en 

rekommendation [2] där medlemsstaterna 

uppmanades att fastställa strategier för validering av 

icke-formellt och informellt lärande senast år 2018. 

På ungdoms fältet finns det flera verktyg som ger 

stärkt självmedvetande som presenterar sina 

kompetenser när de söker jobb (till exempel 

Youthpass, Europass, etc.). 

Vi ser dock att många volontärer och 

ungdomsarbetare som kommer från vårt nätverk 

saknar några moderna och uppdaterade verktyg för 

att presentera sin volontärupplevelse i 

ungdomsarbete eller i ungdomsprojekt på ett sätt 

som ökar deras anställbarhet och bli synliga för fler 

arbetsgivare. Många viktiga kompetenser, icke-

kognitiva färdigheter som uthållighet, motivation, 

social färdighet och själv förmåga hålls dolt från 

arbetsgivare som söker personer som inte endast har 
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formell utbildning och erfarenhet, utan ytterligare 

kompetenser. 

Vi håller med påståendet att "saknad är ett sätt och 

verktyg för att" översätta "dessa kompetenser till 

andra områden - främst till utbildning och 

sysselsättning, säkerställa" överförbarhet" av 

kompetenser som utvecklas inom ungdomsfältet 

genom tillämpning i andra sociala sammanhang. [3 ] 

Ungdomars deltagande i (lokal och internationell) 

ungdomsarbete utvecklar viktiga kompetenser som 

kan vara till nytta för dem på arbetsmarknaden. 

Frågan är om inlärningsresultaten kommuniceras 

väl. 

Vi samlar ihop idén om video-CV och självreflektion 

av erhållna kompetenser och skapade en ny 

kombination i ett verktyg. Den har tre 

huvudanvisningar: 

1. Bidrar till att beskriva vad de har lärt sig 

under sina volontärprojekt för att reflektera 

över sina personliga inlärningsprocesser. 

2. Bidrar till socialt erkännande av 

ungdomsarbete och volontärarbete genom att 

använda delar av berättelser. 

3. Förbättrar unga människors anställbarhet 

eftersom de visuellt kan dokumentera sina 

förvärvade kompetenser.  

  

[1] Deklaration av den andra europeiska 

ungdomsarbetskonventionen  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-

3241/EYWC2015+Final+report+booklet.pdf 
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[2] Rådets rekommendation om validering av icke-

formellt och informellt lärande 

(2012) https://www.cedefop.europa.eu/files/Council

_Recommendation_on_the_validation_20_Decembe

r_2012.pdf 

[3] Handbok “Värderad av dig värderad av andra”, 

Salto Resource Center 2019 

Hur fungerar verktyget? Förmågan att beskriva sin kompetens är en viktig 

färdighet, som ibland är mer värdefull än ett 

certifikat när du letar efter ett jobb eller startar ett 

företag. Vårt verktyg syftar till att hjälpa ungdomar 

att hitta rätt språk för att beskriva deras 

kompetenser! 

1.    Följ länken och börja skapa en video om dina 

kompetenser som du får genom fält- och 

volontärarbete. 

2.    Tveka inte att använda grafiska lösningar och 

innovativa metoder som kan fånga arbetsgivarens 

uppmärksamhet. 

3.    Börja presentera dig själv på ett sätt att som 

väcker intresse med din berättelse. Börja presentera 

din volontärhistoria visuellt, markera sedan 

kompetenser du fick från varje inlärningsupplevelse. 

4.    Försök använda bra formulering. Det kan ta lite 

tid att hitta bättre beskrivningar. 

5.    Efter skapandet kan du ladda ner videon. 

Systemet gör det möjligt att ladda ner det fritt med 

deras vattenstämpel. 

6.    Ladda upp videon på YouTube eller i dina 

personliga lagringsutrymmen och inkludera länken i 

dina ansökningar för ett jobb eller någon annan 

ungdomsmöjlighet 

Vi föreslår att använda STAR-modellen för 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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självreflektion om du inte vet var du ska börja. 

Situation: Beskriv en situation där du förvärvade / 

demonstrerade denna kompetens. 

Uppgifter: Vilka uppgifter var du tvungen att utföra i 

den situationen? 

Åtgärder: Vilka åtgärder tog du? 

Resultat: Vilka var resultaten? Ange 1 eller 2 

konkreta kompetenser som utvecklats under den 

upplevelsen 

Hur kan vi skapa en ny situation och 

göra en förändring med hjälp av 

verktyget? 

inlärning i ungdomsfältet och under projekter 

påverkar individernas personliga och sociala 

utveckling och förbättrar deras anställbarhet. 

En studie av European Youth Forum [1] 2013 i 40 

europeiska länder visade tydligt att det finns en 

matchning mellan de färdigheter som arbetsgivarna 

kräver och de som utvecklats genom att delta i 

ungdomsarbete. Ungdomsarbetet har ett positivt 

inflytande på prestationerna. Med det här verktyget 

vill vi utveckla unga människors kommunikativa 

självreflektionsfärdigheter och presentera i en 

modern CV-metod de kompetenser som erhålls 

genom icke-formell inlärning. 

I den nya situationen vill vi ha ökad medvetande om 

överförbarheten av kompetenser som erhållits via 

ungdomsarbete till sysselsättning och förbättra 

erkännandet av värdet på kompetenser som erhållits 

genom ungdomsprojekt. 

[1] Manuel Souto-Otero, Daniela Ulicna, Loraine 

Schaepkens, Viktoria Bognar. En studie om effekten 

av icke-formell utbildning i ungdomsorganisationer 

på ungdomars anställbarhet (European Youth 

Forum, 2013) 
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Vem utför valideringen? Så länge detta är ett självreflekterande verktyg för 

själv bedömning kommer valideringen främst från 

den person som skapar video-CV. Detta kan vara en 

stark validering av dina egna förmågor om du görs 

korrekt. Vilket innebär att du måste vara helt ärlig 

och objektiv mot dina färdigheter, kunskaper och 

attityder. 

De andra och än inte allmänt använda valideringen 

kan komma från din handledare, arbetsgivare eller 

kollegor, som känner dig i arbetet som en person och 

professionellmänniska och som kan skicka en kort 

videovalidering, som kan inkluderas i Video-CV. 
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