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Utbildning på utbildning  
på utbildning på utbildning 
eller utbildning till jobb? 
Yrgo är det självklara valet för dig som vill  

skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke  

och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke.  
 

Idag erbjuder vi ett fyrtiotal utbildningar inom  

Bageri, Besöksnäring, Byggteknik och Samhälls- 

byggnad, Ekonomi och Administration, Media  

och Kommunikation, Teknik, Transport, Vård  

och Omsorg. 
 

Läs mer om våra utbildningar och ansök  

senast 20 april på yrgo.se

Ärade läsare,
Vi har tagit steget in i 2017 och här kommer 
det nya årets första medlemstidning.  Yrkes-

högskolan har som brukligt så här års godkänt en hel 
rad utbildningar som ska motsvara arbetsmarknadens 
behov och Arbetsförmedlingen har släppt sin prognos 
över var jobben kommer att finnas i samhället. Om 
detta kan ni läsa i tidningen.  Vi har också hittat en 
artikel i Veckans affärer om var vi kan hitta de mest 
betalda jobben.

En utförlig redovisning från IAEVG-konferensen 
som ägde rum i Madrid i november finns med. Några 
andra seminarier som tidigare fått stå tillbaka finns 
också med.  

Vi får också veta lite mer om vad som väntar oss vid 
vår rikskonferens i höst och det är dags att spärra de 
aktuella dagarna i oktober!

SSA-konferens är det också dags för snart. I år går 
den i Kungsbacka. Tyvärr blev tidpunkten inte optimal 
för alla oss som har vårt påsklov denna vecka. Många 
brukar ju passa på att ta semester på loven när man 
arbetar i skolvärlden. Men det blir säkert många som 
kommer att delta.  Det pågår en hel del inom verksam-
hetsområdet, många spännande projekt och utveck-
lingsområden som det arbetas med runt om i vårt 
avlånga land.  Jag hoppas att ni som är delaktiga i dessa 
projekt kan delge oss andra så att vi tillsammans ökar 
vår kompetens. Jag ser fram emot intressanta rapporter 
från er alla. Det är också intressant att få veta hur ni 
praktiskt arbetar i vardagen eller om det händer något 
roligt ni vill förmedla i kommunerna. Oavsett om det 
är smått eller stort – skriv och berätta!

Vi har också läst några rapporter som Skolverket 
givit ut. Rapporterna visar hur ungdomarnas etable-
ringsstatus förändras över tid och vilka skillnader som 
förekommer kopplat till deras studieresultat, vilket 
program de gått, kön och svensk eller utländsk bak-
grund. Vi kan konstatera att arbetsgivarna gärna ser 
att man har förmågor som att passa tider, följa regler, 
visa intresse för arbetet och samarbeta med kollegor. 
Faller väldigt väl in i Arbetsförmedlingens nya projekt 
runt ”Soft skills”. Det projektet får ni också lite kort 

information kring i detta nummer
Sist men inte minst så är föreningens årsmöte på gång. Vi 

hoppas förstås att många hörsammar kallelsen. Även i år 
hålls en fortbildningsdag i samband med årsmötet.  Fokus 
ligger på likvärdighet eller snarare om hur likvärdigheten 
kan garanteras. Går det? Finns skillnader mellan den som 
får och den som inte får? Vi bjuder in till diskussion med 
politiker och tjänstemän kring denna fråga. På begäran 
genomförs årsmötet samma dag som seminariet. Så nu kan 
ni som tyckte det var synd att ni missade årsmötet förra året 
delta! Ni hittar mer om seminariedagen i tidningen och mer 
om årsmötet och annat smått och gott på hemsidan www.
vagledarforeningen.org

Med hopp om ljusare tider och en glad vår. Vi ses på 
årsmötet!

Agneta Söderlund
Redaktör
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 Mer information på www.bosonifhs.se
Ansök senast den 30 april

VÄLKOMMEN TILL BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA

SKOLAN MITT I IDROTTEN

Anette Stoltz
Vägledningsstrateg
Arbetsförmedlingen i Skåne

Arbetsförmedlingen är indelad i 
olika marknadsområden i Sve-
rige, Skåne är ett av dessa. Där 

har man nu bestämt sig för att på allvar 
satsa på vägledning. Ett led i detta blev 
att anställa en vägledningsstrateg.

Arbetsförmedlingens definition 
av vägledning är ”Vägledning är en 
process och har som mål att underlätta 
för individen, i alla åldrar och vid olika 

tidpunkter i livet, att välja utbildning, 
yrke eller karriär och bidra till en bättre 
livsplanering. Vägledningen ska öka 
sökandes självinsikt, öka kunskaper 
om arbetsmarknaden och bredda 
perspektiv”.  

Vägledning ingår i Arbetsförmed-
lingens grunduppdrag och finns i för-
ordningstext. Trots det har vägledning 
fört en tynande tillvaro i flera år, vilket 
fått konsekvenser, för behovet finns.

2014 tillträdde en ny generaldirek-
tör för Arbetsförmedlingen, Mikael 
Sjöberg. Han tog initiativ till ett ge-
nomgripande förändringsarbete inom 

myndigheten kallat ”förnyelseresan”. 
Det har inneburit mycket positivt 
bland annat ett helt annat kundfokus, 
vilket även öppnar upp för vägledning 
som metod.

Ledningen för marknadsområde 
Skåne är först ut i landet med att 
tillsätta en vägledningsstrateg och 
att arbeta fram en lokal strategi för 
vägledningsarbetet (utarbetas just nu). 
Tjänsten som vägledningsstrateg, till-
trädde Anette första september. Hon 
ser det som ett hedersuppdrag och en 
mycket inspirerande och rolig utma-
ning.

”Min roll är att stödja chefer (och 
medarbetare) runt om i Skåne i upp-
byggnaden av vägledningsinsatser samt 
att utveckla och sprida dessa. Det är 
inte så att det inte förekommit vägled-
ning, men det har inte skett systema-
tiskt och är väldigt olika tillgängligt för 
kunderna runt om i Skåne. Det finns 
många goda exempel att lyfta fram och 
göra mer av.”

Anette berättar att hon flyttade till 
Skåne 2009 i samband med att hon 
fick tjänsten som enhetschef  för Väg-
ledningscentrum i Malmö Stad. Det är 
en verksamhet som hon och hennes 
dåvarande medarbetare byggde upp 
från grunden.  ”Vägledningscentrum 
har haft och har ett nära samarbete 
med Arbetsförmedlingen på olika 
plan. Många av våra kunder har varit 
gemensamma inte minst SFI eleverna 
genom etableringsreformen. Även när 
det gäller ungdomar inom kommunala 
aktivitetsansvaret finns ett nära samar-
bete mellan stad och stat. Vi har hela 

tiden strävat efter att hitta samverkans-
former och vi har haft ett nätverk av 
vägledare i Malmö, trots att Arbetsför-
medlingen tidigare inte haft vägledning 
så högt på sin agenda. Metodstrateg 
i vägledningsfrågor, Tarja Ståhl , har 
funnits med från Arbetsförmedlingens 
huvudkontor och bistått med hjälp för 
att utveckla vägledningssamarbetet.”

Vägledning under utveckling
I Regleringsbrevet från regeringen som 
kom nu i december, finns tydliga direk-
tiv att arbetsförmedlingen ska verka 
för vägledning men också för utbild-
ning, som inte enbart behöver vara 
arbetsmarknadsutbildning utan även 
mot reguljär utbildning. För att möjlig-
göra detta bygger det på ett gott sam-
arbete mellan Arbetsförmedling och 
kommunerna. Sedan Anette anställdes 
har hon försökt skapa sig en bild av 
hur vägledningen bedrivs i Skåne. 
Hon har besökt de nio ledningsgrup-

perna som finns runt om i Skåne och 
det finns en uttalad önskan hos dem 
att utveckla och satsa på vägledning. 
Arbetsförmedlingen har nu upphand-
lat en utbildning av Malmö Högskolas 
studie- och yrkes-
vägledarprogram 
för 30 arbetsför-
medlare. En utbild-
ning som dels ska 
fräscha upp den 
teoretiska grunden, 
men framförallt ge 
det senaste av me-
toder och vägledningsverktyg. Utbild-
ningen började i slutet av september 
och kommer att pågå fram till början 
av mars, 6 heldagar och litteraturstu-
dier och uppgifter däremellan. De 
flesta, men inte alla av deltagarna har 
vägledningsbakgrund. De har hittills 
varit väldigt positivt inställda till vad 
utbildningen ger.

Yrkesprofilen

Ett inspirerande och  
roligt hedersuppdrag

forts nästa uppslag

Anette Stoltz jobbar som vägledningsstrateg men gillar också att segla.

porträttet



6 vägledaren 1/2017 7vägledaren 1/2017

ALLMÄN KURS

PROFILKURSER
Konst, språk eller film? På en profilkurs på 
folkhögskola så ägnar du dig åt det du älskar 
och vill lära dig mer om.

Bli behörig till högre studier genom 
folkhögskolans Allmänna kurs.

YRKESUTBILDNINGAR
Fotograf, fritidsledare, journalist eller tolk? 
Yrkesutbildningar är till för dig som har 
bestämt dig och vet vad du vill bli.

LÄS MER PÅ

 

 

 

Deltagarna i utbildningen kommer 
att bli ”ambassadörer” för vägledning 
på Arbetsförmedlingen i Skåne. De 
har fått en uppgift att presentera för-
slag på hur vägledningen ska bedrivas 
på deras enheter och de kommer också 
att få uppgiften att sprida kunskapen 
vidare till sina kollegor.

”Det är många roliga saker på gång 
och 2017 kommer att bli vägledning-
ens år inom Arbetsförmedlingen”

Ett spännande och givande ut-
vecklingsarbete som startat i Malmö 
under hösten är ett samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen etableringen och 
Studentcentrum på Malmö Högskola. 
Arbetsförmedlarna ska snabbt identi-
fiera de som har en avslutad gymna-
sieutbildning, påbörjad eller avslutad 
akademisk utbildning från sina hem-
länder. De bjuds in till en information 
med högskolans karriärvägledare om 
vad högre studier i Sverige innebär. 
De erbjuds därefter individuell vägled-
ning, allt för att korta ledtiderna mot 
ett jobb i Sverige (ofta via utbildning). 
Projektet har haft så goda resultat 
att det från och med februari skalas 
upp till att omfatta hela Arbetsför-
medlingen Skåne och Lärosäte SYD 
(Malmö Högskola, Lunds Universitet, 
Kristianstad högskola och SLU.) Skåne 
har turen att inom Lärosäte syd ha två 
experter på syriska betyg (finns några 
få i landet). Även dessa ingår i samar-
betet.

Skåne står inför utmaningen att 
samtidigt som det är högkonjunktur 
med över 120 bristyrken, är det ändå 
hög arbetslöshet. Här kommer väg-
ledningen att fylla en viktig funktion 
när det gäller kompetensförsörjning. 
Även studie- och yrkesvägledare är ett 
bristyrke idag, det har nog aldrig inträf-
fat tidigare. Studie- och yrkesvägledare 
är mycket attraktiva som medarbetare 
på Arbetsförmedlingen.

”Det här är några exempel på vad 
som händer inom vägledningen i 

Skåne. Under 2017 kommer vi att 
kunna berätta om många fler”

Bakgrund
Anette är född 1957 vilket innebär att 
hon blir 60 i år: Hon berättar att hon 
efter årskurs nio bestämde sig att det 
fick vara nog med studerande, vilket 
hennes dåvarande yrkesvalslärare fann 
lämpligt. På den tiden gick det bra att 
gå ut i arbete efter årskurs nio. Det var 
också enkelt att byta arbete när man 
kände för det och under några års tid 
fortsatte Anette så lite planlöst. Så kom 
hon att hamna på försäkringskassan 
till hennes mammas stora förtjusning ” 
Där kunde hon ju jobba till hon gick i 
pension” enligt sin mamma, vilket nog 
inte var vad Anette hade tänkt sig. Ef-
ter några år insåg Anette att hon ville 
göra något annat. På den tiden var hon 
fackligt aktiv och studieorganisatör i 
sitt fackförbund och det var i det fack-
liga samarbetet med Åsa Folkhögskola 
och deras pedagoger som synen på sig 
själv och utbildning kom att förändras. 
Fortfarande utan mål började Anette 
att läsa in gymnasiala kurser. Valet 
stod mellan Komvux och Åsa Folk-
högskola och Komvux blev det för att 
hon blev beviljad SVUXA för studier 
på Komvux. Hon tog tjänstledigt och 
satte igång att studera. ”Det gick så bra 
och var så kul. Jag fick högsta betyg i 
det mesta, självförtroendet växte” Hon 
ville fortsätta läsa men var villrådig i till 
vad. Någon studievägledare fanns inte 
heller att rådfråga, men hon hamnade 
utanför syokonsultens expedition och 
började läsa igenom yrkesbeskrivning-
arna (ni vet de där orange bladen). Där 
fanns lärare, socionom etc. På ett av 
bladen stod SYO-konsulent beskri-
vet och det fastnade hon för. Anette 
gjorde högskoleprovet och sökte in 
som 25:4:a och blev antagen till utbild-
ningen 1984. ”Det var helt fantastiska 
år med suveräna lärare som Agneta 
Fry, Inga Olsson och Gunnel Lindh” 

Hon berättar att hon minns hur nervös 
hon var första gången hon äntrade 
trapporna på Maria Prästgårdsgata till 
utbildningen. ”Det är en resa jag gjort, 
det fanns ingen studietradition i min 
familj” På den tiden hade Anette en 
dotter på 4 år, så hon pendlade mel-
lan Katrineholm där hon bodde, och 
Stockholm där hon studerade. När 
Anette tog sin examen 1987 fanns det 
dåligt med tjänster som SYO-konsu-
lent, men hon var fast besluten för att 
inte gå tillbaka till arbetet på Försäk-
ringskassan. 

Karriären
Anette fick arbete på hemorten, en 
kombinerad tjänst på Katrineholms 
Tekniska skola KTS och Åsa Folkhög-
skola, tack vare sitt examensarbete om 
KTS projekt ”Kvinnor och teknik”. 
Under några år arbetade hon med det-
ta, vilket bland annat kom att innefatta 
en del arbete med uppdragsutbildning. 
Därefter bestämde sig Anette för att 
starta eget företag inom utbildnings-
branschen med vägledning som en 
röd tråd i allt. Mellan 1991 och 2004 
var Anette egen företagare. En stor 
kund i början var Länsarbetsnämnden 
i Södermanland och även Försäkrings-
kassan. När det började komma in 
företag i branschen som dumpande 
priserna och kvaliteten genom att mer 
eller mindre ”förvara” deltagare ville 
inte Anette vara med längre. ”Vi var 
måna om hög kvalitet för våra kunder, 
vi hade de bästa lärarna och fick på det 
sättet goda resultat”.

Anette gick över till konsultarbete. 
Uppdragen har varit många och olika, 
men den röda tråden har hela tiden 
varit vägledning med inslag av mental 
träning. Anette har bland annat deltagit 
i Lars-Eric Uneståhl utbildning i men-
tal träning.  Att få individer, företag 
och organisationer att se mål och nå 
dem. ”Jag tror att det inom varje indi-
vid finns en inre kraft, ibland ser man 

den inte själv, men får man hjälp att hitta och utveckla 
den och riktar den mot ett mål sker utveckling”

2003 dör dottern Jennie. Anette skrev boken ”När 
livet stannar, 11 år och 338 dagar med Jennie” som 
en del i sorgearbetet. Familjen bestämde sig för att 
starta om på nytt i Västervik och 2004 skulle de ladda 
batterierna i Thailand och hamnade mitt i Tsunamin. 
Därefter var det svårt att hitta kraften att ge sig ut och 
skaffa nya uppdrag i företaget. Anette läste en annons 
i Västerviks tidning att ett Vägledningscentrum skulle 
byggas upp i kommunen. Hon sökte och fick jobbet. 
”Det var mycket utvecklande år och det var under den-
na period jag kom i kontakt med Plan Happenstansce 
karriärsteori som faktiskt styrt hela min karriär”. 

Våren 2009 visade en god vän en annons för Anette. 
Malmö Stad sökte någon som skulle vara med och 
bygga upp och leda ett vägledningscentrum i Malmö. 
Anette berättar att hon först inte såg sig som någon 
kandidat för tjänsten och hon ville egentligen inte flytta 
från Västervik, men så tog nyfikenheten överhand och 
hon sökte tjänsten. Hon fick den och så var flyttlasset 
på väg till Malmö. Det blev mycket bra trots att hennes 
yngste son, som skulle börja gymnasiet i Västervik 
fick lämna in en sen ansökan till gymnasiet i Malmö. 
”Jag drivs av utmaningar och det fick jag i Malmö”. 
När Anette kom till Malmö fanns ett Infotek och ett 
Valideringscentrum samt ett antal studie- och vägledare 
utspridda på olika komvuxenheter. Det har Anette och 
hennes dåvarande medarbetare arbetat ihop med ett 
gott resultat. 

”Den sista stora utmaningen nu då. Vägledningsstra-
teg på Arbetsförmedlingen. Det känns otroligt roligt att 
få anta den”, uttrycker hon sig. Anette konstaterar att 
hennes väg fram till idag har varit brokig, men har gett 
otroligt mycket. Det är fantastiskt att kunna få bidra till 
att göra en skillnad på olika sätt. 

Hon berättar att hon under resans gång jobbat hårt 
med att tro på sig själv och att hon träffat rätt männis-
kor vid rätt tidpunkt i livet. ”Jag har också jobbat hårt 
för att hitta en god balans mellan arbetsliv och privatliv. 
Jag har nog blivit lite klokare det senaste året och inser 
att hur engagerad jag än är i mitt jobb och hur bra jag 
än trivs och vill göra goda resultat, är tiden med de när-
maste, kärleken, barn och barnbarn och goda vänner 
samt tid för segling och träning, viktigt för att må bra”.

Johanna Möller

forts
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UTBILDNINGAR VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

FÖRUTBILDNING   

• Bastermin 21 veckor
•  Tekniskt basår 40 veckor

DESIGN  

•  Industridesign 180 hp

EKONOMI     

•  Ekonomprogrammet 180 hp 
•  Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp 
• Kandidatprogram i rättsvetenskap*

HÄLSA OCH ARBETSLIV  

•  Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp
•  Idrottsvetenskapliga programmet  
  inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp
•  Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp 

HÖGSKOLEINGENJÖR  

• Automationsingenjör (Co-op) 180 hp
• Byggnadsingenjör 180 hp
• Dataingenjör 180 hp 
• Ekonomiingenjör 180 hp 
• Elektroingenjör 180 hp  
• Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
• Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
• Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180 hp

KULTUR OCH MEDIA  

 •  Kommunikationsprogrammet  
  – inriktning kommunikatör 180 hp  
  – inriktning professionellt skrivande 180 hp
•  Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

L ÄR ARE    

• Lärarprogrammen 
  – Förskollärarprogrammet 210 hp 
  – Grundlärarprogrammet 180 – 240 hp 
  – Ämneslärarprogrammet 300 hp 
  – Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

TEKNIK OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

• Industriell ekonomi  
  – Industrial Management and Logistics 180 hp 
• IT-systemutveckling 
  – mot geografiska informationssystem 180 hp
• Lantmätarprogrammet  
  – ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp  
  – teknisk inriktning 180 hp 
• Miljöstrateg 180 hp
• Samhällsplanerarprogrammet 180 hp 

 
VÅRD OCH SOCIALT ARBETE 

• Bachelor of Science in Social Work  
  – Specialization International Social Work 180 cr
• Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp
• Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
• Socionomprogrammet 210 hp

* Programmet är nytt och ges under förutsättning att erforderliga beslut tas.

Konstruktivistisk 
Vägledning

Författaren Monica Odén Berggren inleder med 
orden att vi behöver en vägledningsmetod som 
fungerar oavsett vilken verksamhet vi arbetar inom. 

Den ska inte analysera och ifrågasätta vårt agerande utan 
synliggöra och konstruera de positiva tankar och aktivite-
ter som människor har i sig. 

Bokens första del behandlar vägledning och dess funk-
tion och vad konstruktivismen är och hur konstruktivistisk 
vägledning och terapi liknar varandra, och hur de skiljer 
sig åt. De bygger bägge på samma processer för interper-
sonell kommunikation och självanalys, men skiljer sig åt 
för att terapi rör sig inom patologin, psykiska sjukdomar 
och bristtillstånd. Konstruktivistisk vägledning däremot 
fokuserar på att bygga upp hopp, ge stöd och hjälper indi-

vider till egna upptäckter och egna 
handlingsplaner. 

Bokens innehåll påminner om 
Amundsens sätt att skriva, de teore-
tiska varvas med exempel från egna 
erfarenheter, och under läsningen 

av boken så slog det mig också hur likt konstruktivistisk 
vägledning är MI (motiverande samtal). Det är inspire-
rande läsning och precis som MI kan konstruktivistisk 
väglednings teori och metod användas i mer än vägled-
ningssammanhang. Jag nickar igenkännande åt verktygen 
och metoderna inom konstruktivistisk vägledning. Om 
levnadsrummet och att använda sig av livsberättelser.  
Läsaren får en grundlig genomgång och teoretisk förank-
ring i och hur man vägleder konstruktivistiskt. Jag tilltalas 
av det jämbördiga perspektivet mellan vägledare och den 
vägledde. Det är ingen bok du sträckläser från pärm till 
pärm utan det mesta och det bästa fås ut om det intas 
i små portioner. Jag skulle kanske inte rekommendera 
boken för nybörjare, utan störst behållning av boken tror 

jag den som har några års 
vägledarerfarenhet får. Det 
är en bok att samlas kring 
kollegor emellan och utbyta 
tankar om, reflektera och 
vägleda varandra.
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recenseratFörlaget MAJEMA erbjuder läromedel och plane-
ringsverktyg för både lärare och elever från F till 
årskurs sex. Författarna till böckerna är erfarna 

lärare. I deras sortiment har jag hittat en bok som för 
in studie- och yrkesvägledning i undervisningen. ”Stora 
Prickboken om mig” är utformad att passa Förskole-
klass, men fungerar med all säkerhet i årskurs ett också. 
Den marknadsförs med texten 

”Barnen får i bild och text fundera 
kring den viktiga frågan; Vem är jag?” 
Boken börjar med att barnet skall 
göra en enkel presentation av sig 
själv genom att göra ett självporträtt, 
skriva sitt namn och ålder. Varje blad 

i boken har en fråga att besvara och beskriva med en 
bild och frågorna kartlägger och målar sakta upp en bild 
av frågebesvararen. I mittuppslaget finns ett spel som 
barnen kan spela med varandra. Varje markör på spelet 
visar en känsloyttring och tanken är att barnen skall be-
rätta för varandra vad som får dem att bli arg, glad eller 
vad nu markören visar. Tanken är också att läraren efter 
varje övning följer upp och diskuterar sina svar. Sista 
bladet i boken vänder sig till pedagogen med inspiration 
och praktiska tips.
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Stora Prickboken  
om mig

Som vägledare blir man själaglad när man 
springer på material som har med ett vägled-
ningsperspektiv för de yngre. Pysselboken 
Drömjobb är ett sådant fynd.

Det produceras mängder med pyssel- och klister-
böcker till barn från typ 5-6 år upp till någonstans i 
lågstadieåldern. De flesta är gäsp. Men pysselboken 

Drömjobb är ett litet fynd. Från Tukan förlag i Göteborg 
och är skriven av Emily Bone, illustrerad av Steven Wood 
och formgiven av Vicky Arrowsmith. Bokens originaltitel 
”Sticker Dolly Dressing – Dream jobs”. EN bok i en hel se-
rie med olika pysselböcker som alla verkar ha ett pedagogiskt 
perspektiv.

Drömjobb handlar om de tre vännerna Karin, Rebecka 
och Leila som på de första sidorna presenteras med lite olika 
intressen och utgångspunkten är att de ska ha praktik. Vän-
nerna fantiserar sedan kring olika yrken som skulle tänkas 
passa dem. Drömjobben varierar från kock, kostymdesigner 
till koreograf, bilingenjör och marinbiolog. Många av yrkena 
som presenteras är yrken som kräver mycket utbildning men 
det är en stor variation.

Boken sysselsatte mig och min dotter ett flertal timmar, 
kan man bara läsa är den enkel för barnet att själv sitta och 
pyssla med, störst behållning av boken blir ju om jag som 
vuxen sitter med. Boken ger dels en viss lästräning för barn 
i början av läskarriären samtidigt som den aktiverar barnet. 
Det blir också en hel del prat och funderingar när figurerna 
ska klä dockorna med deras klisterkläder och attribut som 
kan tänkas höra till respektive yrke. Olika yrken presenteras 
och här kan man ju som pedagog fylla på med utbildningsvä-
gar, karriärvägar etc. Ett utmärkt tillfälle att skapa målbilder 
och visa på vägar dit. Varje uppslag innehåller ett nytt yrke 
med en uppsättning kläder och attribut som hör till yrket. En 
av figurerna har matchats till yrket och de andra två vännerna 
är deltagare som hör till på olika sätt. Efter avslutat yrke kan 
intressanta diskussioner uppstå om hur intressen och egen-
skaper passar till olika saker. Utmärkt tillfälle till att föra in 
normkritiska diskussioner med barnen. Jag tycker boken pas-
sar från första klass upp till möjligtvis årskurs tre sedan blir 
den nog för banal ur ett läsperspektiv då texterna är väldigt 
korta. Ur ett lär och reflektionsperspektiv passar den på mel-
lanstadiet men då blir nog själva klistrandet lite barnsligt.

Själva pillandet med klistermärkena tycker jag själv var pil-
ligt och lite besvärligt. Det var inte så bra klister på det som 
skulle klistras fast, men jag har aldrig varit förtjust i klipp och 
klistra aktiviteter. Det roade dottern och vi hade en rolig och 
lärorik stund tillsammans.
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Bokrecension

Drömjobb
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