
Utbytesprogram ACADEMIA 
Dublin, Irland 23 – 27 mars 2009 
 
I utbytes programmet var det följande deltagare från olika länder i Europa: 
 
Veronique Keup  Luxemburg 
Sarah Vandecasteele  Belgien 
Lone Mejling  Danmark 
Karin Kolle   Danmark 
Maire Puss   Estland 
Tiiu Allikvee  Estland 
Lucie Grimber  Frankrike 
Olafur Haraldsson Island 
Inmaculada Carretero    Spanien 
Josefa Corneio Ruiz  Spanien 
Karyn Eldon  Storbritannien 
Gavin Salter  Storbritannien 
Irene Hedenbjörk Sverige 
 
Det var en intressant samling professionella vägledare från de olika länderna. Flera av 
deltagarna har lärarbakgrund och några är utbildade psykologer och har uppgifter inom skola 
och ungdomsuppföljning eller som jag utbildad till Studie- och yrkesvägledare i Sverige. 
 
Shivaun Gallagher var vår kontaktperson och hon tog emot oss på söndagen då alla anlänt till 
Hotellet Wynnes i centrala Dublin. Vi fick tillfälle att presentera oss för varandra. Samtliga 
deltagare bodde på samma hotell och det var en fördel eftersom vi behövde hjälpas åt för att 
hitta till de olika studiebesök vi skulle göra. Vi fick adressen till aktuell plats och skulle ta oss 
dit med hjälp av allmänna kommunikationer.  
 

Första dagen skulle vi samlas på Department of 
Education inte långt från hotellet. Shivaun to emot oss 
där och vi fick rivstarta med ”Warm up exercise”. 
 
Vi skulle diskutera i 
smågrupper om 
vanliga 
vardagssituationer i 
vårt arbete som 

vägledare och fann många gemensamma trådar. Här är 
det Karin från Danmark som visar en 
vägledningssituation tillsammans med Tiiu och Maire 
från Estland. Vi upptäckte att vi har samma utmaningar i 
de olika länderna som t ex ungdomar som avbryter sina 
studier och hellre vill vara hemma och titta på TV och spela spel på datorn. 
 
 



National Centre for Guidance in Education NCGE www.ncge 
 
NCGE är en organisation inom Department of Education motsvarar vårt Skolverk 
 
Det har varit verksamt från 1995 för att stödja och utveckla studievägledning inom 
grundskola, gymnasium (second level, leaving cert.), universitet (third level), vuxna och 
ungdomsuppföljning (Youthreach). 
 
Vägledningen innehåll: 

�  Vägledning 
�  Bedömning 
�  Information 
�  Rådgivning 
�  Vägledningsövningar i undervisning 
�  Yttranden (referral) 

 
Maureen Bohan från Department of Education (Skolverket) är en av två skolverksinspektörer 

som bara sysslar med inspektion av vägledning i skola. De har ett 
stödjande arbetssätt och ser det som viktigast att, vid besöken, 
undersöka hur vägledningen genomförs och hur de som inspektörer 
kan ge råd om lämpligt sätt att organisera och genomföra 
verksamheten. 
 
Alla vägledare på Irland har lärarutbildning med fortbildning till 
vägledare ett år på heltid eller två år på halvtid. Det är fem 
universitet på Irland som utbildar vägledare. 
 
 
Vi besökte ett Jobb-center FAS i centrala Dublin(Ireland's National 
Training and Employment Authority, www fas.ie). Det är en 
statligt styrd arbetsförmedling. Arbetslösheten har ökat från 4% till 
10% på ett år, mest inom byggsektorn. Det är ett bekymmersamt 
läge för irländarna. Vid liknande arbetslöshet förut har de kunnat 
lösa situationen genom att emigrera till länder som Australien och 
USA och hitta arbeten där. Eftersom den ekonomiska krisen 
påverkar alla länder för tillfället, så finns det inget land irländarna 
kan emigrera till för att få utkomst. De måste utveckla strategier 

själva för de arbetslösa och det innebär att t ex FAS erbjuder de arbetssökande olika program 
för att öka kompetensen. Ensamstående mammor har en svår situation. Det finns inte någon 
kommunal barnomsorg på Irland. Den privata är mycket dyr. Kvinnor med småbarn är 
hänvisade till anhöriga och vänner för att lösa barnomsorgsfrågan då de deltar i olika 
program. I likhet med AF, Sverige finns det kunddatorer specialanpassade för arbetssökande. 
Arbetsförmedlarna har fokus på vägledning i sitt arbete med den arbetssökande. 
 



 
Vi gjorde ett väldigt intressant studiebesök i en förort till Dublin 
som heter Bellymun. Den byggdes upp med hyreshus och 
höghus under 70-talet. Det blev bostäder till arbetslösa, socialt 
utslagna och kriminella personer. Följden blev en förslumning 
av bostadsområdena. Under 80-talet var situationen så förfärlig 
att bussar inte längre gick till området. Kommunen började ta tag 
i situationen och 1997 togs ett beslut att allt skulle rivas ner och 
byggas upp igen. Just för tillfället bygger IKEA ett varuhus i 

Bellymun och många hoppas på arbete där, men den sociala utslagningen är fortfarande stor. 
På job-centret arbetar man för att påverka de arbetslösa att öka sin kompetens på olika sätt. De 
jobbar med nätverk runt den sökande med personal från sociala myndigheter och andra 
organisationer i kommunen. Socialbidraget uppgår till ca 2000 kr/vecka. Med det bidraget 
som försörjning har individen rätt att studera eller göra någon annan aktivitet för att blir mer 
attraktiv på arbetsmarknaden. 
 
Vi besökte Dublin Institute of Tecnologi 
På Irland finns 76 studievägledare på universitetsnivå. De har centraliserad antagning till 
universiteten.  Utbildning till sjuksköterska och lärare är populärast just nu.  
Studievägledarna har arbetat fram ett program för vägledning under de tre år studenterna går 
på sina kandidatprogram. Det har resulterat i att karriärvägledning ingår obligatoriskt i någon 
modul i utbildningsprogrammen och är underlag för betyg i modulen. De arbetar för att 
studenterna skall bli bra på att ”vägleda sig själv”. Vad motiverar dig att studera? En temadag 
med olika aktiviteter ingår i utbildningen och ett obligatoriskt vägledningssamtal under 
studierna per studerande. 

 
Nedan, två intressanta bilder vi fick ta del av som de använder i sitt sätt att tänka 
karriärvägledning. De stämmer väldigt väl med det sättet vi vill arbeta i Sverige på olika 
nivåer inom skolväsendet. 
 

Det finns mycket mer att berätta, men jag tycker själv att besöket på Job Centre i Bellymun 
och besöket på Dublin Institute of Tecnologi var de mest givande och intressanta. Det var 
väldigt inspirerande att träffa vägledare från andra länder och jag fick lust att sprida 
information om mina upplevelser under veckan i Dublin. Efter hemkomsten till Falkenberg 
har jag berättat om utbytesprogrammet på en personalkonferens på Falkenbergs 
gymnasieskola, för mina SYV-kollegor i Falkenberg och Studie- och yrkesvägledarna i vårt 
nätverk för Vuxenutbildning i Region Halland. 
 
 
Jag bifogar det Power Point jag satt ihop inför de presentationerna. 
 
 
Irene Hedenbjörk 
 
Studie- och yrkesvägledare 
Kompetenscentrum 
Falkenberg 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Values
Interests
Personality
Skills

Know what’s out thereReflect

Get there Make a decision

Know yourself

Employment
Further study
Year out
Entrepreneurship

Job Hunt
Application process
Organise year out
Start business

Reflect on career    
to date

Occupational profiles
Labour market information
Information interview
Work experience
Job shadowing

www.utbildningsinfo.se

 



 



 


