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Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan utbildning och arbetsliv.
Tillsammans erbjuder vi dig en kvalitetssäkrad vård- och omsorgsutbildning till undersköterska på
våra certifierade skolor.
Vård- och omsorgsprogrammet öppnar karriärvägar! När du är färdigutbildad kan du antingen
välja att jobba som undersköterska inom vård och omsorg eller läsa vidare på högskola, då du får
med dig en yrkesexamen och högskolebehörighet.
Läs mer om utbildningen och hur du söker till oss på www.vocsthlm.se.
Titta gärna in på https://www.framtid.se/yrke/underskoterska för mer information om yrkesrollen
undersköterska och om olika karriärvägar inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård.

Kontakt: Aisha Amin, Regional processledare
Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen
Mejl: aisha.amin@edu.stockolm.se
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Redaktörens rader

Å

ret 2021 är snart till ända. Jämfört
fjolåret har detta år varit ett bättre
och öppnare år även om pandemin
fortfarande är ytterst närvarande och
det känns som om vi fortfarande lever i en bubbla av osäkerhet. Positivt
ändå att vaccinationstäckningen är relativt hög och att
vår ekonomi och arbesmarknad verkar ha hämtat sig
bra efter förra årets kalldusch.
Vår egen rikskonferens har precis gått av stapeln, i år
både fysisk och digital. Konferensens huvudtema var
– Vägledning i en pandemipåverkad väntan på framtiden. Föreläsare och seminariehållare var både bra och
intressanta och man kan konstatera att den period vi nu
genomgått har bidragit till att nya ord och termer vuxit
fram. E-vägledning, distans-, digital-, online- och integrerad vägledning med mera. Förutom det tillkommer
appar, plattformar och verktyg för att erbjuda vägledande tjänster. Det som också kom fram var att vägledning
fortfarande handlar om ”basic skills” – att kunna möta
och mötas professionellt, med all den kompetens och
de färdigheter en professionell karriärvägledare besitter. Att komma nära de kärnfrågor som en individ har
med sig i ryggsäcken. Vilka verktyg vi än använder så
kommer dessa att förändras, bytas ut och anpassas till
ny teknik och nya förutsättningar. När vi nu är inne på
teknik och verktyg vill vi passa på att lyfta åretsVägledare Frida Klar som framgångsrikt har anammat de nya
verktygen. Vi har förstås en intervju med henne i detta
nummer.
På konferensen fick vi också veta att den psykiska ohälsan hos unga har ökat jämfört tidigare. Mätningen säger
att när det gäller tillståndet nedstämdhet har den känslan fördubblas mot tidigare, ökningen gäller andra psykiska besvär som oro och ängslan medan bilden av psykisk diagnos framträder helt annorlunda, tvärtom sedan
70-talet har diagnosen depression minskat. Inte heller
har det skett någon ökning på diagnoser som ADHD,
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autism etc. Det som har ökat är vården för psykiska tillstånd. Idag får fler vård utan att fler diagnostiseras som
sjuka. Det känns oroväckande. Hoppas att vi kan få en
ändring så fler kan få må bättre.
Det är nu också dags att söka gymnasieprogram för alla
som går grundskolan. Mässor och öppna hus erbjuds
runt om i landet. Har själv nu kommit i den åldern att
jag har barnbarn som ska söka gymnasium och kommande vecka ska jag följa med den unge mannen på
öppet hus på det kommunala gymnaiet. Har försökt att
preppa genom att ge goda råd inför valet av gymnasieprogram. Ta reda på fakta! Ställ frågor och jämför olika
alternativ. Jämför vad skolorna erbjuder. Något som du
anser viktigare än annat? T ex en speciell idrott eller ett
visst arbetssätt? Välj en utbildning du verkligen är intresserad av så är chansen större att det går bra. Hjälper
det då med goda tips? Nja, vi får se. Är lite tveksam men
hoppas förstås att allt ska gå bra!
Vi erbjuder en hel del läsning i detta nummer och förutom vår egen konferens finns dokumentation från
SSA-konferensen tidigare i år, den nyligen avslutade IAEVG-konferensen, boktips, rapport från styrelsen samt
en hel del annat.
Julen är på intåg och vi ser fram emot året 2022. Önskar
nu att världen öppnar upp igen och att vi alla får tillgång
till möten och samvaro i den utsträckning vi vill ha det.
Med dessa ord önskar jag er alla en god läsning och på
sikt en riktigt god jul och ett gott nytt år! Ta hand om er
och om varandra!

Agneta
Söderlund
chefredaktör
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VÄRMLAND I TOPP
Region Värmland är bland de bästa i
landet på entreprenörskap i skolan.
Varannan gymnasist driver UF-företag. Utifrån behov skräddarsyr UF
Värmland upplägg för eleverna. Nu
satsar de ännu mer på grundskola och
den 17 november bjöd man in till SYVträff för grundskolans vägledare.
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Ditt rörelsehinder är inget
hinder för Riksgymnasiet i
Göteborg.

Lotta Lindström recenserar Alexander Skyttes bok,
Pojken med extra allt.
Svenskt Näringsliv presenterar ungdomsbarometern,
som undersökt ungas attityder till yrkesutbildning
Rapport från styrelsen

På s.48 i föregående nummer är efternamnet felstavat. Rätt stavning är
Per Schlingmann.

OMSLAGSBILDEN
Frida Klar, vinnare av årets Vägledarpris.

Den 28 oktober gick årets stora Vägledarkonferens av stapeln digitalt,
Foto: Vilma Göransson
nämligen Sveriges Vägledarförenings
årliga rikskonferens, som inleddes av
moderator Frida Boisen. Årets konferens bjöd även på en överaskning
på fredagen, då deltagarna fick möjlighet att se på flertalet förinspelade seminarium. På konferensen
tilldelades även Frida Klar årets Vägledarpris, bland annat för sitt stora
engagemang på den digitala plattformen Youtube.
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Nina Ahlroos rapporterar
från IAEVG-konferensen
2021. I år är Lettland värd
för konferensen, som för
första gången i historien
sändes digitalt.
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Regeringen tillsätter ny
utredning om yrkeshögskolan
En gemensam ansökan för yrkeshögskolan är en av de
viktigaste frågorna i den nya utredning som regeringen
nu tillsätter. ”Yrkeshögskolan har expanderat kraftig under några år och det finns därför flera viktiga frågor som
behöver utredas för utbildningsformen ska rusta sig för
framtiden och gå in i en ny fas”, säger Myndigheten för
yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.
Tidigare idag presenterade utbildningsminister Anna Ekström direktiven till den nya utredning om
yrkeshögskolan som Maria Bernhardsen från Svenskt Näringsliv
ska leda. Utredningen, som ska vara
klar i juni 2023, ska bland annat utreda möjligheterna till en gemensam ansökan för yrkeshögskolan.
– Vi har i en skrivelse till regeringen
föreslagit att en utredning tillsätts
med uppdrag att belysa förutsättningarna för att på sikt utveckla ett
gemensamt system för ansökningar
till utbildningar inom yrkeshögskolan. Även Riksrevisionen har skrivit
till regeringen i samma fråga, säger
generaldirektör Thomas Persson, i
ett pressmeddelande.
Antalet sökande till
yrkeshögskolan har ökat
Antalet anskningar till utbildningar inom yrkeshögskolan har ökat
från drygt 91 000 år 2015 till närmare 216 000 år 2020, dvs. med
137 procent. Andelen sökande som
söker till fler än en utbildning har
också ökat kraftigt under perioden,
från 63 till 76 procent. De kraftfulla
volymökningarna medför en ökad
administration hos de drygt 200 utbildningsanordnarna. Varje anordVägledaren 4/2021

nare administrerar ansökan och behörighetsbedömning på egen hand,
eftersom det saknas ett gemensamt
system för ansökan och behörighetsbedömning inom yrkeshögskolan som samtliga anordnare kan ansluta sig till.
– Det är glädjande att flera, för yrkeshögskolan, viktiga systemfrågor
nu ska utredas. Myndigheten kommer att följa utredningen, bidra
med allt vi kan och som utredaren
efterfrågar, säger generaldirektör
Thomas Persson.
Direktivet i sin helhet går att läsa
på följande länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/
kommittedirektiv/2021/10/dir.202188/
Redaktionen
info@vagledarforeningen.se

THOMAS PERSSON.

FOTO: JESSICA ERICSSON

SYV på Twitter

@ jorgen_krusell
Svarar @edplmcrntz
och @johanssonmorgan:
Bra men ni borde ha en
linje också att den
informationen ska ges
av utbildade SYV i
skolan som också borde vara skyddad titel
så inte vilken klåpare
som helst kan ge ut
den informationen.
Samma gäller grundskolan med förstås.

@syvjenny: Vägledarkalendariets konferens den 11 november
i Stockholm ger inblick i samtalsformerna coaching och Motiverande samtal. Dagen
bjuder också på programpunkter inom viktiga områden, vilka
kan påverka individers
studie- och yrkesval
Erbjuds även digitalt.

@lararnas: Studie- och
yrkesvägledare påverkar viktiga livsval
och elevernas möjligheter att veta vad
de vill, hitta motivation, bryta könsnormer
och ta bra beslut. Nu
behövs en legitimation
för yrket, skriver
@HadingLina
,
@LR_stud
.
#vägledningensdag
#utbpol
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De rekryterar med hjälp av LIA
Lärande i arbetslivet (LIA) är en unik kombination av teori
och praktik som bäddat för yrkeshögskolans framgångar
och gjort utbildningsformen populär hos både studerande
och arbetsgivare. På Seco Tools i Arboga och Volvo i Köping har man lärt sig att utnyttja fördelarna med yrkeshögskolan och använder LIA för att rekrytera nya medarbetare.

På Volvo i Köping jobbar Joakim
Windahl som HR-strateg. Han berättar att de först och främst tar
emot LIA-studerande som redan
jobbar på företaget. Det handlar om
anställda som saknar teknisk bakgrund och nu vill göra ett karriärbyte.
– Vi har tagit emot fem studielediga
Volvo-anställda som utbildar sig för
att påbörja en ny resa inom organisationen, men nu öppnar vi även
upp för studerande utanför organisationen. Det blir ett bra skyltfönster för vårt företag och ett sätt för
oss att attrahera den kompetens vi
behöver, säger Joakim Windahl, i ett
pressmeddelande.
Linda Maria Jonsson, platschef
på Seco Tools i Arboga, berättar att
företaget har tagit emot LIA-studerande från flera olika utbildningar
inom teknikområdet.
– Det är viktigt för oss att ställa
upp för de yrkeshögskolor vi samarbetar med och möjliggöra för de
studerande att de får en bra start i
arbetslivet. Men viktigast är att det
underlättar för vårt rekryteringsarbete inom områden där vi ser att vi
saknar kompetens i framtiden, säger
Linda Maria Jonsson.
– Under LIA-perioderna ser man
hur de studerande fungerar tillsammans med andra människor, om de
6

En enkät från 2018 visar att de
flesta arbetsgivare som tar emot
LIA-studerande håller med Linda.
Närmare två tredjedelar av de tillfrågade uppger att deras LIA-studerande har haft betydelse för
verksamheten. Närmare åtta av tio
av arbetsgivarna har anställt någon
som varit LIA-studerande hos dem.
har rätt kompetens och är bra lag- Inom samhällsbyggnad är andelen
spelare. Det blir nästan lite som en högst, 89 procent.
provanställning där vi och den studerande får lära känna varandra lite Bättre än en
bättre, säger Linda Maria Jonsson.
traditionell rekrytering
å Volvo i Köping upplever man att
Studerande som gör avtryck en av utmaningarna med LIA är att
Hon betonar också att hon tycker hitta rätt handledare till de studeranatt många studerande tillför företa- de.
get något redan under LIA-perio- – Det är alltid en utmaning att få
den.
tag i bra handledare som har tid med
– Har vi personer här på LIA så detta, men om man planerar ordenttvingas vi vara tydliga och förklara ligt och tänker framåt så går det. Det
våra arbetssätt. Det kan leda till att är trots allt oftast enklare och bättre
vi själva ser brister och förbättrings- än en traditionell rekrytering, säger
områden, men ibland är det den stu- Joakim Windahl.
derande som kommer med nya infallsvinklar och får oss att se på vår
verksamhet med andra glasögon, Redaktionen
info@vagledarforeningen.se
säger Linda Maria Jonsson.

LINDA MARIA JONSSON (SECO TOOLS) OCH JOAKIM WINDAHL (VOLVO) HAR ERFARENHET AV ATT ANVÄNDA SIG AV
LIA FÖR ATT REKRYTERA NY KOMPETENS.
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Många platser kvar på
höstens YH-utbildningar

Vägledare på

Samtidigt som flera yrkeshögskolor vittnar om rekordhögt antal sökande finns det platser kvar på 270 av
höstens utbildningar. Svårast att fylla platserna har
yrkeshögskolans teknikutbildningar.
Antalet sökande till yrkeshögskolan har ökat med närmare 60
procent de senaste två åren och
konkurrensen om platserna på
de populäraste utbildningarna är
hård. Ändå finns det fortfarande platser kvar för den som vill
läsa till t.ex. CAD-konstruktör,
redovisningsekonom, dataspelsutvecklare eller lärarassistent.
Närmare hundra av yrkeshögskolans teknikutbildningar har
platser kvar trots att flera av dem
redan startat eller startar den närmaste veckan.
– Den stora utmaningen är att
locka fler kvinnor till utbildningarna. Vi har sett en positiv
utveckling de senaste åren, men
andelen kvinnor på de tekniska
utbildningarna är fortfarande låg,
säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Karin Åkerman.
Antalet kvinnor som sökt yrkeshögskolans tekniska utbildningar har fördubblats på tre år.
Ändå utgör andelen kvinnor som
sökt bara 28 procent.
Jobb efter utbildningen
Enligt Karin Åkerman efterfrågas teknisk kompetens på arbetsmarknaden och den som läser en
utbildning på yrkeshögskolan har
goda möjligheter till jobb efter
examen.
– De senaste siffrorna från SCB
Vägledaren 4/2021

visar att trots pandemin får nio
av tio jobb efter examen. Det
finns självklart inga garantier,
men alla yrkeshögskolans utbildningar baseras på arbetsmarknadens behov, säger analytikern
Karin Åkerman.
YH-statistik från SCB
Antalet behöriga sökande till
utbildningar med start 2020 var
69400. Detta innebar en ökning
med ungefär 31 procent jämfört
med året innan. Någon aktuell
statistik för 2021 finns ännu inte
sammanställd eftersom antagningen inom yrkeshögskolan sker
lokalt på respektive yrkeshögskola. På SCB:s hemsida finns den
senaste sökandestatistiken.

thestudyandcareercounsellor
Surrealistiskt.
Glad.
Förvånad.
Ödmjuk.
Och en smula stolt.
#studieochyrkesvägledarprogrammet #umeåuniversitet

Redaktionen
info@vagledarforeningen.se
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Inlägg är taggade med
#studieochyrkesvägledare på
Instagram.
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Vad är på gång i Landskrona, vad är igång och vad spanar ni in för framtiden i era uppdrag?
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frågor med
David &
Viktoria!

Landskrona stad har en framtidsvision: ”Framtidsberedd 2042” som handlar om hur vi skall göra
våra barn/elever framtidsberedda. Förvaltningen
skriver att barn/elever skall kunna påverka sina
liv av egen kraft genom att inhämta kunskap och
förmågor i våra fantastiska förskolor och skolor. Vi
studie- och yrkesvägledare ser en självklar koppling i vårt uppdrag mot detta förvaltningsmål och
ser fram emot att tydligare bli en viktig del i
denna vision.
Vårt SSA arbetssätt: KNUT Kunskap,
Näringsliv, Utbildning Tillsammans, vilket
du kan läsa mer om i nedan svar.
Det finns olika nätverk i kommunen
för studie- och yrkesvägledare att träffas och utbyta erfarenheter, tex har
studie- och yrkesvägledarna på grundskolorna ett närmare samarbete för
att arbeta mer likvärdigt med kontinuerliga träffar samt en kanal i Temas där vi delar
dokument, presentationer, idéer, uppdateringar,

tips etc. Vi stöttar och handleder varandra för att
bli stärkta tillsammans. Det saknas och önskas en
mer övergripande roll, så som syv-samordnare/
strateg och/eller skola- näringslivsutvecklare i
Landskrona Stad.
Landskrona stad har beviljas 3,6 miljoner kronor
från Europeiska socialfonden (ESF) för att stärka
arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten. Pengarna ska gå till
att öppna ett ungdomscenter
som kommer att erbjuda
snabb hjälp åt de som behöver komma vidare till
jobb eller utbildning.
https://www.landskrona.se/nyhetsarkiv/ytterligare-resurser-for-att-minska-ungdomsarbetsloshet/

Hanna Broberg

Vilka faktorer ser ni är avgörande för ett långsiktigt och likvärdigt karriärlärande
med återkommande samarbeten skola-arbetsliv?

Vi ser det utifrån olika perspektiv. Ett perspektiv
är medverkande i olika nätverk för studie- och yrkesvägledare. Ett annat perspektiv handlar om att
få in studie- och yrkesvägledningen i verksamhetsplaner på enheterna genom att koppla aktiviteter
till prioriterade mål.

Utöver detta och för att ha möjlighet att utveckla det långsiktiga och likvärdiga karriärlärandet så
ser vi behovet av vad en samordnare hade kunnat
tillföra för att utveckla och tydliggöra vårt arbete
mot Landskrona Stads framtidsvision.

Beskriv hur Landskrona arbetar med PRAO och andra SSA-aktiviteter.
I den här spalten kommer
vi, David Spak och Viktoria
Struxsjö, att djupdyka i
landets vägledning. Vi
kommer låta samordnare,
vägledare, strateger,
utvecklare, ja egentligen
kan vem som helst som
arbetar med vägledning,
få möjligheten att svara på
våra frågor!

Vägledning är ett stort
område som många,
utöver vägledare, arbetar
med och vi kommer ta
temperaturen på landets
vägledning!

Häng med!
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I Landskrona erbjuder vi bl a följande aktiviteter
kopplat till PRAO och SSA Elever i åk 8 erbjuds
10 dagars PRAO, i kommunen finns en praosamordnare som tar fram olika platser att erbjuda
eleverna. Eleverna har en PRAO-uppgift som arbetas med före, under och efter PRAOn.
KNUT står för Kunskap, Näringsliv, Utbildning
Tillsammans och är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och Tillväxt Landskrona. De
senare ansvarar för att ta fram de företag som
går in i KNUT. KNUT innebär att alla åk F, 2, 4,
6 och 8 på grundskolor i Landskrona kopplas
ihop med en arbetsplats för ett samarbete som innebär minst ett studiebesök på arbetsplatsen och
att skolan i samband med detta arbetar med uppgifter eller tema som har med den arbetsplatsen
att göra. I flera fall kommer också anställda från
arbetsplatsen till skolan för att fördjupa samarbetet. KNUT drog igång läsåret 20/21 och läsåret
22/23 beräknas samtliga kommunala grundskolor

i Landskrona arbeta med KNUT och då är ungefär
45 lokala företagare inkopplade i detta SSA samarbete.
Tillväxt Landskrona anordnar också en årlig
yrkesmässa för grundskolans åk 8 och 9, gymnasieelever samt några utöver med lokala företagare. På de olika enheterna
anordnas varierade aktiviteter
med syfte att ge eleverna
ökade kunskaper om utbildning, framtidsval, yrken och arbetsmarknad.
Landskrona Stads utbildningsförvaltning
har
också ett samarbete
med aktörer utifrån så
som: Arbetsmarknadskunskap, SmartMatte, Swedbank, Feriepraktik med flera.
Sandra Dahlinger

Vad betyder valkompetens för er och hur arbetar ni med begreppet i era verksamheter?

För oss så betyder valkompetens att individen gör
väl underbyggda val. Gymnasievalet är ett val i
mängden av val under livet, i flera små och stora sammanhang. Vi tror att genom kontinuerlig

träning vid olika valsituationer i skolan får individen verktyg för att göra väl underbyggda val för
framtiden.
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Vill dina elever eller
studenter plugga och
jobba utomlands?
Med Europass kan elever och studenter skapa ett digitalt CV, samla
sina kompetenser och söka mängder av kurser och jobbmöjligheter.
Europass gör det enklare att tolka betyg och arbetslivserfarenheter
från andra EU-länder, och det blir enklare för studerande att söka sitt
drömjobb eller utbildning utomlands.

Besök oss på www.europa.eu/europass/sv.

Vill du veta mer? På www.uhr.se/europass kan du läsa
om hur Europass fungerar och vilka möjligheter som finns.

Vägledaren 4/2021
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Academia-rapport Dijon, Frankrike
– September-oktober 2021

J

ippie, jag har fått ett Academiastipendium och ska
åka till Portugal! Trodde
jag... tills världen drabbades av en pandemi utan
dess like. Besöket ställdes
in och jag fick senare frågan
om jag var intresserad av
att åka till något annat land istället
och valde då Frankrike. Jippie, jag ska åka till Frankrike! Perfekt, maj i Frankrike
är ju ljuvligt tänkte jag tills
även det besöket ställdes in
pga. Corona. Kommer jag
ens komma iväg eller kommer det bli ett digitalt besök?
Ett digitalt besök lockade
mig inte alls och därför blev
jag otroligt glad när organisationen i Dijon, Frankrike
bestämde sig för att ändå
försöka genomföra ett besök några månader senare.
In i det sista var det väldigt
oklart om besöket skulle bli
av, hur såg restriktionerna
ut, kunde man resa från Sverige, behövdes karantän osv.
osv. Det kändes som det var
oändligt med pappersarbete
just pga. Corona – hälsodeklarationer, covidpass, flygbolaget som ville ha in olika
dokument från mig mm. Men till
slut, den 26 september satte
jag mig på planet till Paris och tog
sedan ett tåg till Dijon fullt utrustad
med munskydd då munskydd krävdes överallt på platser inomhus samt
på tåg, flyg, taxi och buss.
Morgonen den 27 september
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var det dags att möta de andra stipendiaterna och värdorganisationen, pirrigt och förväntansfullt! Vi
möttes på Centre d´Information et
d´Orientation Dijon som är ett vägledningscenter där alla vägledare tillhör. Det var därifrån vi utgick under
veckan. Som vägledare i Frankrike är
du utbildad psykolog och har sedan

en vidareutbildning i vägledning så
synen på vägledning är en annan än
den i Sverige och de har högre status
än vägledare i Sverige. Vägledarna i
Dijon jobbar minst en dag i veckan på vägledningscentret och jobbar
resterande dagar ute på skolor, universitet etc. Deras chef är chefen på

vägledningscentret och de ”hyrs” ut
till skolorna. Förutom jag som åkte
från Sverige så var det två vägledare
från Estland och två från Danmark
som också hade fått stipendium. Vi
jobbade alla som vägledare på olika
ställen så vi kunde jämföra, inte bara
skillnaden i vägledning mot Frankrike utan även mellan våra olika länder – väldigt intressant.
Temat för besöket var
”To fight Drop in, Drop
out. Yes, we must, yes we
can” och veckan handlade
om hur man kan förebygga
att elever hoppar av skolan och vilka insatser som
måste sättas in när ungdomar hamnar på glid. Då jag
själv jobbar inom en insats
i Stockholms stad där jag
möter ungdomar som redan
har hoppat av och inte har
någon sysselsättning var det
väldigt intressant att höra
hur ett annat land jobbar
med förebyggande arbete.
Vi besökte flera olika platser
under veckan; grundskola,
gymnasieskola, yrkesutbildning, universitet och även en
insats (MILO) liknande den
som jag jobbar på. Besöken
på skolorna var av blandad
kvalitet, det var rektorn som tog
emot och han (det var enbart manliga rektorer vi mötte) ville ofta framhäva hur bra just hans skola var. Vi,
besökare, ställde utmanade frågor
och det blev till slut bra diskussioner kring skillnader och likheter. En
väldigt stor skillnad jämfört med
Vägledaren 4/2021

Sverige är synen på elever/ungdomar.
Det är oerhört hierarkiskt i skolan
i Frankrike och det är läraren/rektorn som bestämmer och något som
framkom under besöken var att det
är sällsynt med en ”andra chans”,
strular du så är det svårt att få en ny
chans och komma igen. Samma sak
med dina val, det du väljer eller rättare sagt, det rektorn bestämmer att
du ska välja kan du sedan inte ändra. Komvux existerar inte på samma
sätt som i Sverige och livslångt lärande är inte något man fäster vikt
vid. Samma sak med ungdomarnas
drömmar, de får stå tillbaka för du
placeras på en utbildning som baseras på dina betyg och uppförande.
Intressant men också upprörande
för mig som verkligen jobbar med
ungdomars drömmar och tron på
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den enskilda individen.
Studiebesök
blandades med workshops
under veckan och en
spännande sak var att vi
stipendiater hade blivit
ombedda att förbereda
ett varsitt case som visade vilka utmaningar
vi ställdes inför i vårt
dagliga arbete. En eftermiddag var det dags
att presentera dessa…
på en scen, på engelska med fransk översättare inför
25 franska psykologer (vägledare).
Phu… så nervöst! Otroligt intressant att lyssna på de andra och få
frågor från publiken.
Jag kan verkligen rekommendera
att åka iväg med Academia! Jag hade
en väldigt givande vecka och jag lär-

de mig otroligt mycket. Värdorganisationen med Alain i spetsen hade
ordnat ett bra och varierat program
och jag fick med mig nya insikter
och arbetssätt tillbaka till
Sverige.
Disa Söderdahl
SYV Jobbtorg Stockholm
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I VÄRMLAND DRIVER

VARANNAN

ELEV UF-FÖRETAG
Entreprenörskap i undervisningen växer på flera håll i landet, men
i en region är den extra stark, nämligen i Värmland. Av de gymnasister som tog studenten 2021 drev varannan elev ett UF-företag,
över 800 grundskoleelever tar del av det fullspäckade programmet
Framtidskoll och över 750 lärare har ett konto hos UF och arbetar
med deras material och läromedel.
Text och foto: David Spak

Ung Företagsamhet (UF) kanske är mest
känt för det som kallas UF-företagande
och som sker under gymnasiet. I korta drag
innebär det att gymnasieelever får chans
att starta och driva ett företag. Syftet med
UF-företagandet är, till skillnad från vad
många tror, inte att man vill att alla ska bli
egenföretagare, även om det såklart är en
bonus om ungdomarna upptäcker att företagande kanske är deras grej. Nej, syftet
med UF-företagande är att ungdomarna
ska lära sig entreprenöriella förmågor. Alltså förmågor som är bra oavsett om planen
är att starta eget eller vara anställd. Förmågor ungdomarna får träna på är bland annat samarbete, kreativitet, konflikthantering och att hantera osäkerhet. Forskning
12

och undersökningar visar även att de som
drivit UF-företag jämfört med de som inte
genomgått ett UF-år, i större utsträckning
bland annat startar företag, omsätter mer
och är lönsammare. UF-företagande visar
även effekter bland de som väljer att göra
karriär som anställda. Bland effekterna ser
man att de har högre inkomst, i större utsträckning innehar chefspositioner och har
färre arbetslöshetsdagar.
Värmland bland de ledande i landet
Runt om i landet är UF-företagande vanligt
bland gymnasieelever, men Värmland sticker ut. Av de gymnasister som tog studenten
2021 har varannan elev drivit ett UF-företag. Dessutom är Värmland bland de ledanVägledaren 4/2021

de regionerna i landet när det kommer till
kvalitet och hur många elever som genomför hela UF-året och klarar alla moment.
– En framgångsfaktor till resultaten, både
på grundskolan och gymnasiet, är att vi är
tydliga med att vi erbjuder en metod som
kopplas an till befintliga ämnen/kurser i
skolan och skräddarsyr upplägg efter behov,
säger Sofia Beckman, regionchef UF Värmland.
Vägledarträff med studie- och
yrkesvägledare i grundskolan
Onsdag 17 november arrangerade UF
Värmland en vägledarträff för regionens
studie- och yrkesvägledare i grundskolan.
På träffen fick vägledarna bland annat en
lägesbild av UF, både kring grundskolesatsningar och gymnasiesatsningar. Bland annat
berättade regionchef Sofia Beckman och
projektledare Rebecca Hansson om när de
arbetade med UF-företagande. Två skilda
historier, med gemensamma nämnare. Lärorikt. Sofias första UF-företag gick inte så
bra, men sedan fick hon möjlighet att genomföra samma procedur en gång till och
då gick det betydligt bättre. Rebecca berättade att hon var en av de mer tystlåtna eleverna i sin klass, men när det blev dags att
genomföra UF-företagandet klev hon fram
och teamade ihop sig med två av klassens
mer framtonande elever.

FOTO: DAVID SPAK / SYVUTVECKLING.SE
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Workshop på temat styrdokument
Dagen bjöd även på föreläsning och
workshop ledd av David Spak, karriärvägledare och konsult inom skolutveckling
med fokus på skola-arbetsliv. Föreläsningen
och workshopen hade fokus kring skolans
styrdokument och hur studie- och yrkesvägledning kan kopplas till det ämnesspecifika centrala innehållet. David lyfte också
hur hållbara och givande tvärprofessionella
samarbeten i skolan kan skapas, för att stärka arbetet kring skola-arbetsliv. Genom bra
samarbeten kan det skapas meningsfulla
och värdeskapande aktiviteter som gynnar
elevernas karriärlärande.
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