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Genusmedveten studie- och yrkes
vägledning i ett mångkulturellt samhälle

PROGRAMVÄLJ

Programväljaren
Programväljaren är idag den mest kompletta sakliga informationen som finns om
gymnasieskolan och dess utbildningar. Det är en katalog helt och hållet fri från
reklam och andra ekonomiska intressen och den används av studie- och yrkes
vägledare och elever över hela Sverige.

På Tremedia lägger vi mycket av vår arbetstid på att hålla oss ajour med allt
som händer när det gäller utbildningar i Sverige. Programväljaren innehåller
alltid alla de senaste uppgifterna och vår ambition är att Programväljarens
texter i kombination med alla foton ska ge eleverna en saklig, korrekt och
inspirerande information som kan hjälpa dem att göra väl underbyggda
val till gymnasieskolan.
Just nu arbetar vi på Tremedia för fullt med att ta fram årets Programväljare
och alla de arbetsmaterial, PowerPoint-serier och affischer som kompletterar katalogen. Läs mer om Programväljaren och andra produkter i den
broschyr som följer med detta utskicket eller på www.tremedia.se.
ISBN: 978-91
-98187

8-6-1

Genusmedveten och mångkulturell
I år har vi lagt extra fokus på att Programväljaren ska främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv.
Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller vill vi utmana föreställningar
om arbete och utbildning med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som
ursprung.

Allt om gymnasiesk
olan

Omslag och layout
Det nya Programväljaromslaget för året är precis klart. Målsättningen är att det ska kännas modernt, konstnärligt och inspirerande. I år har vi valt att inte ha någon klar anknytning till skolans värld när det gäller omslagsbilden utan istället vill vi förmedla en känsla
och göra ett intryck hos eleverna. Inlagans grafiska formgivning är också omarbetad även
om vi tror att de flesta som tidigare använt Programväljaren i sitt arbete känner igen sig.

Gymnasiesärskolan har en egen ”Programväljare”
Gymnasiesärskolan har fortfarande en sida i Programväljaren men finns även som en helt
fristående publikation där varje utbildning presenteras med bilder på en egen sida. Här
finns även allmänna sidor med bra information och publikationen kan även kompletteras
med en PowerPoint-presentation. Läs mer i broschyren eller på www.tremedia.se.

Gymnasieutredningen

Några förslag från
slutbetänkandet
Läs mer på sidan 3

SYV på mellanstadiet
Nytt bokprojekt i
Tremedias regi
Läs mer på sidan 5

Prenumerera på E-nytt kostnadsfritt!
Tremedia bevakar kontinuerligt det som händer när det gäller frågor som rör
utbildning i landet. Detta sammanfattar och kommenterar vi sedan i våra E-nytt.
E-nytt skickas ut till alla som anmält sitt intresse. Att prenumerera på E-nytt är
helt kostnadsfritt. Gå in på www.tremedia.se och klicka i på den svarta knappen
till höger ”Prenumerera på E-nytt” eller mejla info@tremedia.se.

Regeringsuppdrag

Fortsatta insatser
görs för SYV?
Läs mer på sidan 6
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Vägleda
Vägleda är en bok för alla som arbetar med vägledning. Här presenteras
teorier, metoder och idéer samt 44 gruppövningar som alla kan användas i det författaren kallar Vägledning i en möjlighetsbaserad process.
Även Etappmodellen som först presenterades i boken Samtala defineras
och integreras i processen.
Vägledarens uppgift är att stödja och uppmuntra den sökande att se
mer än vanligt. För att göra detta behöver begränsningar identifieras
och tydliggöras och författaren menar att det är först när man har gjort
detta som man kan se sina möjligheter och uppnå sina drömmar.

Språk: Engelska
Författare: Grey Poehnell samt
Norman E. Amundsen
Format: 170x247 mm
Antal sidor: 358
ISBN: 978-0-9784653-1-5
Pris: 558 kr/ex

Boken tar även upp vikten av att synliggöra vägledning och ger förslag
på hur man kan förklara och belysa vikten av vägledningsprocessen för
chefer/beslutsfattare, kollegor/lärare, föräldrar och elever/vägledningssökande.
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TEORI OCH
METOD I AKTION

Leif Andergren

Provläs alla
böcker på
www.tremedia.se

Samtala adderar värde till såväl professionsutbildningar, kompetensut
veckling som till dem som vill utveckla sin egen samtalskonst.

Leif Andergren är fil.mag och har studie och
yrkesvägledarexamen och gymnasielärarexamen
i samhällskunskap och historia. Leif har bred
arbetslivserfarenhet inom vägledning och ledar
skap har i mer än tio år varit verksam vid Malmö
högskola. Leif har arbetat med interkulturella
frågor både i Sverige och utomlands.

ISBN: 978-91-981878-0-9

Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld

Boken är intellektuellt rörlig och inte strikt akademiskt skriven. För
fattarens alla reflektioner och idéer ger den en spänst som man inte så
ofta finner i facklitteraturen. Mycket handlar om att få samtalspartnern
att se mer än vanligt för att därför kunna förstå och nå längre in i den
ovissa framtiden, gränsande till kaos.

Språk: Svenska
Författare: Leif Andergren
Format: 169x239 mm (G5)
Antal sidor: 130
ISBN: 978-91-981878-3-0
Pris: 375 kr/ex

Vägleda är en bok för alla som arbetar med vägledning.
Här presenteras teorier, metoder och idéer samt 44
gruppövningar som alla kan användas i det författaren
Leif Andergren kallar ”Vägledning i en möjlighetsbaserad
process”.

Samtala

Samtala

Idén till boken föddes under en utlandstjänstgöring i Fiji. Boken hand
lar om den mogna insikten i att alla människor har förmåga att hantera
sin situation; ibland med stöd av en vägledare eller en vis person som
lärt känna sig själv.

Vägleda

Teorier, idéer och gruppövningar

Leif Andergren

Undertexten Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld leder
tankarna till personlig utveckling och det är precis vad den handlar
om. Boken beskriver grundläggande teorier och metoder inom karriär
vägledningsområdet som kan vara värdefulla för alla professionella
samtalsledare.

Vägleda

i en möjlighetsbaserad process

ISBN: 978-91-981878-3-0

Samtala är en bok för alla som ser det individuella samtalet som ett
arbetsredskap och för dem som samtalar mycket i sin profession.

Språk: Svenska
Författare: Leif Andergren
Format: 169x239 mm (G5)
Antal sidor: 256
ISBN: 978-91-981878-4-7
Pris: 445 kr/ex

Vägledarens val är Leif Andergrens senaste bok. Vägledarens professionella vardag är fylld av val. Hur ska jag som
vägledare agera i det här samtalet med den här sökande?
Leif Andergren agerar själv vägledare i boken och går
djupare än vad definitioner och modeller gör. Läs mer om
boken på sidan 7.

Leif Andergren är fil.mag och har studie- och
yrkesvägledarexamen och gymnasielärarexamen
i samhällskunskap och historia. Leif har bred arbetslivserfarenhet inom vägledning och ledarskap
och har bland annat arbetat vid Malmö högskola.
Leif har arbetat med interkulturella frågor både
i Sverige och utomlands och har tidigare
utkommit med boken Samtala.

Samtala

Vägledarens val

LEIF ANDERGREN

Boken har undertiteln New Possibilities in Life/Career Counselling och behandlar den ökande mångfalden och komplexiteten
som vägledare möter i sitt arbete. Boken beskriver ett lösningsfokuserat och hoppfyllt synsätt som sätter individen i centrum
och som vill engagera människor i deras liv.
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VAL

ISBN: 978-91-981878-4-7

Boken betonar vikten av att se sig själv och omvärlden. Båda är föränderliga. Omvärlden i snabbare takt och ofta slumpmässigt och kaosartat. Då gäller det att kunna ”ställa om” och ”gilla läget”, att förhålla
sig till omvärlden och agera. Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen och Etappmodellen är kraftfulla metoder som kan användas i
detta arbetet.
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Leif Andergren är fil.mag och har studie- och yrkesvägledarexamen och gymnasielärarexamen i samhällskunskap och
historia. Leif har bred arbetslivserfarenhet inom vägledning
och ledarskap och har bland annat arbetat vid Malmö
högskola. Leif har arbetat med interkulturella frågor
både i Sverige och utomlands och har tidigare
utkommit med böckerna Samtala och Vägleda.

VÄGLEDARENS

i en möjlighetsbaserad process

usion Strategies
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Varför har ingen tidigare försökt sig på att i bokform beskriva och förklara vad som ryms i vägledningens svarta låda? Det kanske är många
som skulle kunnat skriva boken, men ingen har vågat. Det kanske
även är många som skulle vågat skriva boken, men de har inte kunnat.
Leif kan och vågar.

Vägleda
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a positive way,
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Leif Andergren går djupare än vad definitioner och modeller gör.
Dessa förklarar inte vad vägledaren de facto gör. De flesta teorier
räknar inte med vägledaren som en betydelsefull påverkansfaktor i den
sökandes vägledningsprocess. Det gör Leif och han anser att vägledaren är en viktig faktor som kan göra skillnad.

Leif Andergren

utive Directors
ounDation

I denna boken agerar Leif själv vägledare och försöker därigenom
besvara frågor som sedan tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift
till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest
tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

I första hand är boken skriven som en hjälp för dem som
planerar att implementera och leda en gruppväglednings
process med syftet att förebygga avhopp från grund- och
gymnasiestudier. Den kan även användas som ett stöd inom
andra utbildningsinsatser för ungdomar. Boken är tänkt som en
handbok för gruppledare men även som ett stöd i en lärandeprocess.
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Vägledarens professionella vardag är fylld av val. Hur ska jag som
vägledare agera i det här samtalet med den här sökande?

Språk: Svenska
Författare: Anna Sigurðadóttir,
Björg Birgisdóttir och Sigríður Hulda
Jónsdóttir
Format: 169x239 mm (G5)
Antal sidor: 154
ISBN: 978-91-981878-2-3
Pris: 375 kr/ex

TEORI OCH METOD I AKTION
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Böcker från Tremedia
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Samtala

Vägledning för framtid och
karriär i en kaotisk värld

Språk: Svenska
Författare: Leif Andergren
Format: 169x239 mm (G5)
Antal sidor: 256
ISBN: 978-91-981878-0-9
Pris: 475 kr/ex

Leif Andergren

Samtala är en bok för alla som ser det individuella samtalet som ett arbetsredskap och för dem som samtalar
mycket i sin profession. Undertexten Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld leder tankarna till personlig
utveckling och det är precis vad den handlar om.
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Några förslag från slutbetänkandet

Gymnasieutredningen
Sedan mars 2015 har den särskilda utredaren Hélen Ängmo arbetat med gymnasieutredningen och i oktober 2016 lämnades
slutbetänkandet in till regeringen. Resonemanget och argumentationen kring de åtgärder som föreslås i slutbetänkandet kretsar
kring det genomgående temat att gymnasieskolan ska var en skola för alla unga och att
alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning.

S

lutbetänkandet är mycket omfattande och innehåller många förslag. Några av dessa gäller ändrade
behörighetskrav och vissa justeringar av
program och inriktningar. Här följer ett
axplock av förslag från slutbetänkandet.

Behörighet
• Behörighetskraven till gymnasieskolans
samtliga nationella program ska vara
godkända betyg i minst tolv ämnen från
grundskolan. De nuvarande bestämmelser som gäller idag om vilka ämnen som
ska ingå bland de godkända ska kvarstå.
• Elev som går introduktionsprogram och
närmar sig åldersgränsen för att kunna
påbörja ett nationellt program och saknar
godkänt betyg i ett eller två ämnen kan få
”dispens”. Detta undantag kommer gälla
vissa elever, bland annat nyanlända som
är under 20 år och mycket nära behörighet (E i 12 ämnen) till ett nationellt program.

• Alla yrkesprogram ska ha ett grundupplägg som ger högskolebehörighet. Elever
som inte är intresserade av högskolebehörighet måste göra aktiva val.

• Barn- och fritidsprogrammets inriktningar Socialt arbete och Pedagogiskt
arbete slås samman till Pedagogiskt och
socialt arbete.

• Elever på yrkesprogram ska också ha
rätt till utökat program för att läsa fler
yrkeskurser eller kurser som ger särskild
högskolebehörighet.

• Humanistiska programmets inriktningar Kultur respektive Språk slås samman
till Kultur och Språk.

Ändrade program- och inriktningsnamn

• Fordon- och transportprogrammets
inriktning Godshantering avvecklas

• Barn- och fritidsprogrammet byter namn
till Hälso- och pedagogikprogrammet
• Ekonomiprogrammet får ny inriktning
Handel som omfattar 300 p.
• Ekonomiprogrammets inriktning Handel samt Teknikprogrammets inriktning
Produktionsteknik får 4 veckors APL.
• Handels- och administrationsprogrammet byter namn till Handels- och serviceprogrammet. Inriktningen Administrativ
service avvecklas.
• Yrkesexamen från Vård- och omsorgsprogrammet ska benämnas undersköterskeexamen

Slås samman
• Hantverksprogrammets inriktningar
Frisör, Hår och makeupstylist och Hudvård slås samman.
• Hotell- och turismprogrammets inriktningar Turism och resor samt Hotell och
konferens slås samman.

Avvecklas

• Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning Färskvaror, delikatesser
och catering avvecklas.
• Preparandutbildning avvecklas.

Övrigt
• Programinriktat individuellt val ska
även kunna vara inriktat mot högskoleförberedande program. Kommunen ska
vara skyldig att erbjuda programmet till
alla behöriga elever.
• På Individuellt alternativ ska eleven
kunna läsa hela eller delar av gymnasiekurser.
• Det ska tydliggöras att APL får ingå i
Språkintroduktion.
Om det inte blir fördröjningar i besluts
processen bör de flesta av utredningens
förslag kunna tillämpas från 2018/2019.

Nationella branschskolor

Yrkesprogramsutredningen

E

tt av huvudförslagen i Yrkesprogramsutredningen var nationella branschskolor
och nu föreslår regeringen att en försöksverksamhet med branschskolor startar.
Skälet är att intresset för yrkesutbildningar har dalat under flera år och många
branscher riskerar att få svårt att rekrytera kompetent personal. Förslaget med branschskolor ska innebära bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar över hela landet.
Tanken är att en gymnasieskola ska kunna erbjuda yrkesutbildningar där man inte ger
hela yrkesutbildningen i den egna skolan utan där man låter eleverna läsa vissa delar
av yrkeskurserna på en branschskola. På så vis ökar möjligheterna att yrkesutbildningar
med litet elevunderlag kan erbjudas på fler orter i landet. I förlängningen kommer
kompetensförsörjningen i många branscher att stärkas.
Reglerna ska börja gälla från 1 augusti 2017 och tillämpas på utbildning som börjar efter
1 juni 2018. Försöksverksamheten ska pågå under fem år.
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Ha koll
på allt?
Många elever vänder sig till sin studie- och yrkesvägledare med frågor som uppkommit när de läst
det reklammaterial som de fått från olika skolor och
utbildningar. Det är i detta läget som Riksväljaren
kan vara en ovärderlig hjälp för dig som vägledare.

R

iksväljaren är ett referensmaterial och
vill på ett sakligt, korrekt och informativt
sätt presentera alla de möjligheter som
finns. Informationen presenteras på ett snyggt
och neutralt sätt som gör att utbildningar och
skolor blir lättare att jämföra.
Framför allt hjälper Riksväljaren dig som är vägledare med kunskapen om vad som verkligen
gäller för dessa utbildningar.

Riksväljaren innehåller information om:
•
•
•
•
•
•

Riksrekryterande utbildningar
Fristående gymnasieskolor
IB
Spetsutbildningarna
Estetiska spetsutbildningar
Riksidrottsgymnasierna + en förteckning av
de nationellt godkända idrottsutbildningarna.

Tremedia bestämmer = inga annonser
Det är kostnadsfritt för skolorna att medverka i
Riksväljaren. Tremedia går ut till alla anordnare
och samlar in uppgifter och eventuella bilder.
Det är sedan vi på Tremedia som redigerar, kontrollerar och presenterar alla uppgifter. Riksväljaren innehåller inga annonser.
Varje utbildning och skola presenteras kortfattat med uppgifter om skolan/utbildningen, kontaktuppgifter med mera.

Distribution vecka 42
Vi kommer i år att distribuera Riksväljaren, likt
tidigare år, under vecka 42.
4

Fullständig översyn

Nytt tillträde till
högskolan
Jörgen Tholin har som särskild utredare gjort en fullständig översyn av tillträdessystemet till högskolan. Uppdraget i stort var att ge förslag som ger ett
öppnare, enklare och mer lättbegripligt tillträdessystem.

Det centrala i uppdraget var att:
• Ge förslag på hur grundläggande behörighet kan uppnås
genom arbetslivserfarenhet
• Ta ställning till högskoleprovets roll i urvalet
• Ta ställning till om ett system med meritpoäng ska finnas
eller inte
Utredningen föreslår tre vägar in i högskolan som baseras på grundläggande kompetenser istället för grundläggande behörighet. De grundläggande kompetenserna utgörs av språkkunskaper i svenska och engelska
på en viss nivå parat med problemlösningsförmåga och andra färdigheter.

Kompetenserna styrks genom:
• Gymnasieexamen eller motsvarande (som idag)
• Nationellt behörighetsprov (nytt)
• Reell kompetens/individuell bedömning
(liknande dagens system)
Det nationella behörighetsprovet är inte tänkt som ett nytt högskoleprov,
utan ska pröva individens behörighetsnivå. Provet ska vara ett alternativ
för den som fyllt 24 år och inte kan styrka grundläggande kompetens på
annat sätt.
Områdesbehörigheter och meritpoäng kommer att avskaffas.

Urval i tre huvudgrupper
• Betyg – flest platser ska fördelas till den här gruppen
• Högskoleprovet – ska i högre grad utgöra en andra chans
• Av universiteten/högskolorna beslutad urvalsgrund

Utredningen föreslår att de nya tillträdesbestämmelserna
träder i kraft den 1 januari 2022
och gäller för utbildning som påbörjas efter den 31 juli 2022.
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Helt nytt och spännande bokprojekt

SYV på mellanstadiet
Snart kan vi på Tremedia ÄNTLIGEN presentera ett helt koncept för
att arbeta med studie- och yrkesvägledning redan på mellanstadiet.
Projektet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Nu kommer det som inte funnits.

konstigt sätt smittar Brainy läraren i skolan som också börjar dela
ut uppdrag som är desamma som
de Choice fått av Brainy.

illsammans med studie- och yrkesvägledaren Linn Andergren har vi under lång tid arbetat på en bok som vänder
sig till barn på mellanstadiet. Arbetsnamnet på boken är
”Choice och Brainy”.

Till en början är Choice ganska
irriterad på Brainy men efter ett
tag börjar hon bli nyfiken och
förstå. Hon börjar se olika jobb
i sin omgivning, utmana sig
själv att göra nya saker och våga
misslyckas. Hon börjar dessutom
ställa frågan VARFÖR – om allt.

T

Allt började med att Linn kontaktade oss på Tremedia. Hon hade
en idé om hur man skulle kunna skapa en bok för barn på mellanstadiet som kombinerade en spännande historia med välgrundade kärriärutvecklingsteorier och handfasta uppgifter och
uppdrag. Ett frö började gro...

Ett helt koncept – bok och handledning
På Tremedia blev vi väldigt nyfikna på idén och tillsammans
satte vi oss ner och började skissa på hur ett helt koncept skulle
kunna se ut.
Vi kom framt till att konceptet skulle bestå av en arbetsbok för
eleverna och en utförlig och förklarande lärarhandledning med
handfasta råd, förklaringar, uppdrag och uppgifter. Handledningen kommer att utformas för att på bästa sätt vara ett stöd
för läraren som håller i arbetet i klassen. Vår förhoppning är att
även en studie- och yrkesvägledare kan vara delaktig i arbetet
och bidra med sin kompetens. Detta tror vi skulle vara ett ovärderligt stöd för läraren/handledaren och bidra till att ge arbetet
en ytterligare fördjupning.

Choice och Brainy
Nu började Linn skriva på
boken och karaktärerna Choice och Brainy föddes. Choice
är en tjej som går på mellanstadiet. Hon spelar hockey, spelar
datorspel och hänger med sina
vänner. Hon bor lite hos sin
mamma och lite hos sin pappa
och båda föräldrarna tycker att
Choice pluggar för lite. Hon
kallar dem för ”Tjatssons”.
En dag dyker det upp en liten
figur som heter Brainy. Choice
beskriver honom lite som en
ögonöppnare, frågelåda, irriterande förälder, ett barn och en
sjukt rolig vän – allt på samma
gång. Efter det att Brainy dykt
upp får Choice inte en lugn
stund. Brainy ifrågasätter allt
och ger Choice en massa uppdrag att utföra från den ena
dagen till den andra.
Inte nog med det. Brainy har en
förmåga att dyka upp överallt.
Till och med i skolan! På något
Tremedias NYHETSBREV | april 2017

Kapitel varvas med uppdrag
Efter varje kapitel om Choice och hennes uppdag kommer det
sidor med uppdrag för läsaren/eleven. Uppdragen bygger på
vägledningsteorier och bottnar i Choice upplevelser.
Vid varje uppdrag finns en fråga och sedan plats med rader där
eleven kan skriva ner sin lista med jobb, val av superkraft, utmaningar till sig själva, varförfrågor, hurmångavalfrågor, framtidsdrömmar o.s.v.

Handledning och tanke
Tillsammans med boken kommer det att finnas en omfattande handledning som ska fungera som stöd för den som håller
i projektet i klassen. Handledningen förklarar uppdragen mer
ingående. Här finns även en mängd andra uppdrag som handledaren kan välja att dela ut beroende på intresse, hur det passar
undervisningen och klassen.
Författarens och Tremedias tanke är att boken ska delas ut i ett
exemplar till varje elev. Eleverna skriver i boken och utforskar
sig själva och sin omvärld tillsammans med Choice och Brainy.
Vissa uppgifter är tänkta att göras individuellt medans andra är
tänkta att göras tillsammans i grupp. Vi hoppas även att bokens
innehåll ska nå elevernas föräldrar som kanske inte alls är vana
att tänka i bokens banor. Kanske kan Choice och Brainy även ge
föräldrarna en liten tankeställare ;-)

Mållinjen
Nu undrar ni kanske hur långt projektet har kvar innan det är
helt klart. I skrivande stund är bokens texter i princip klara och
tillsammans med en illustratör arbetar vi med bokens bilder som
är ett mycket viktigt inslag. Även bokens omslag är under arbete,
liksom slutfinishen av handledningen.
Vår förhoppning är att vi kan erbjuda boken ”Choice och Brainy” och hela konceptet till försäljning efter sommaren – alltså
i augusti 2017.

Fortsättning följer...
Så fort vi nått mållinjen så kommer vi att berätta om detta i vårt
E-nytt och på vår webbplats – www.tremedia.se. Är du inte prenumerant så passa på att anmäl dig redan nu. Du anmäler dig
enklast på www.tremedia.se (svart knapp till höger) men det går
också bra att mejla din anmälan till info@tremedia.se.
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Regeringsuppdrag

Fortsatta insatser för SYV
Skolverket har sedan 2013 haft ett regeringsuppdrag att genomföra olika insatser
för att stärka och utveckla studie- och
yrkesvägledningen i skolan.

U

nder våren publicerade Skolverket en rapport över 2016 års
genomförda fortbildningsinsatser för skolans studie- och yrkesvägledning. Och planerna för vad som ska göras
under 2017 är redan klara.

I det fortsatta arbetet för
2017 ingår att:
• Utveckla och erbjuda utbildningspaketet skola-arbetsliv för att integrera
studie- och yrkesvägledningen i alla skolformer utifrån regioners och kommuners
behov.
• Öka antalet utbildningspaket särskilt
anpassade för vuxenutbildningen.
• Utveckla fler ”en tredje utbildningsdag” genom att skräddarsy innehållet
utifrån regionala och lokala behov.
• Färdigställa en exempelsamling över
inspirerande exempel vunna ur utbildningspaketet skola-arbetsliv.
• Sprida information om SYV-spindeln i
syfte att även skolor som ännu inte deltagit i utbildningspaketet skola-arbetsliv
ska lägga in egna exempel på undervis-

Studiestartsstöd
2015 påbörjade regeringen ett kunskapslyft som ska ge vuxna möjlighet
att utbilda sig eller omskola sig för att
kunna få ett jobb eller behörighet till
högre utbildning. Regeringen föreslår
nu ett studiestartsstöd som är riktat
till vuxna, i åldern 25–56 år, som är
inskrivna hos Arbetsförmedlingen
och är i stort behov av utbildning för
att kunna få jobb.
Studiestartstödet är ett bidrag, inget
lån, på 8500 kr för fyra veckor som
kan ges vid max 50 veckors heltidsstudier. Därefter kan man söka jobb
efter fortsätta läsa med studiemedel.
Studiestartsstödet ska börja gälla från
och med 2 juli 2017

ningsupplägg men också kunna ta del av
andras.
• Verka för att stärka kontakterna med
skolledare och utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet.
• Sprida resultatet av både forskningsuppdraget och utbildningspaketet för
att stödja andra skolhuvudmän i vilka
framgångsfaktorerna varit och vad som
föranlett satsningarna.
• Genomföra regionala insatser för
huvudmän, bl. a i samarbete med de
regionala kompetensplattformarna eller
motsvarande.
• Erbjuda fler kurser för studie- och
yrkesvägledare, skolledare och lärare
runt om i landet.
• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser och webbinarier inom vägledningsområdet.
• Utveckla samverkan med andra myndigheter som arbetar med vägledningsfrågor.
• Fortsätta utveckla stödmaterial om
vägledning med inriktning mot mångkulturalitet och nyanlända samt mot
gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
• Utveckla arbetet med att stärka ett
normkritiskt arbete i skolorna för att

motverka könstraditionella studie- och
yrkesval och sprida stödmaterialet om
normkritisk och genusmedveten vägledning, följa hur materialet används
och utifrån vunna erfarenheter utveckla
arbetet för att stärka jämställdhetsperspektivet.
• Utreda hur karriärkompetens (CMS)
kan utvecklas i en svensk kontext för
att kunna stärka eleverna att vara väl
rustade för att hantera ständigt återkommande val av studier och arbete.
Utgångspunkten är skollagens betoning
på att det är elevens behov av studie- och
yrkesvägledning som ska tillgodoses, och
det arbete som pågått inom ELGPN kring
CMS.
• I mån av utrymme ta tillvara erfarenheterna från genomförda insatser för
att underlätta övergångar mellan gymnasieskolan och arbetslivet för elever
med funktionsnedsättningar och erfarenheterna från konferenserna riktade
mot verksamma inom grundsärskolan,
gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna.
• I mån av utrymme planera för att följa
grupper av elever som arbetar med studie- och yrkesvägledning i undervisningen och undersöka hur de upplever att det
påverkat dem.

Lovskola ska bli en skyldighet
Hittills har huvudmän för skolor frivilligt kunnat erbjuda lovskola till elever som riskerat
att inte nå betyget E i flera ämnen. Intresset för lovskola har ökat stadigt. Nu föreslår
regeringen att huvudmännen ska vara skyldiga att erbjuda lovskola till elever i åk 8 och
9 som riskerar att inte nå kunskapsmålen och därmed löper risk att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.
Reformen kommer finansieras genom medel direkt till kommunerna enligt kommunfinansieringsprincipen.
Föreskrifterna ska börja gälla från 1 augusti 2017

Ändrad basårsutbildning på högskolan
Som reglerna är idag så ska den behörighetsgivande basårsutbildningen följas av en
specifik högskoleutbildning. Regeringen vill nu göra om reglerna för basåret så att det
ska ge behörighet till fler än en enskild högskoleutbildning. Förslaget innebär att studenten väljer inriktning på fortsatta studier efter avklarad basårsutbildning.
Basårsutbildning ska även fortsättningsvis enbart få erbjudas i anslutning till utbildningar
med brist på behöriga sökande och behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft.
De nya reglerna förslås börja gälla den 1 mars 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.
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Inred med vägledningsteorier
Det finns ett urval affischer att välja mellan för den som vill förtydliga sin profession på sin arbetsplats. Affischerna passar bra att använda i sitt samtalsrum eller i väntrummet. De ger alla en bild
av vägledning som skapar funderingar och kan fungera som språngbräda vid vägledningssamtal.
Dessutom är de ett bra sätt att profilera sin profession på skolan/arbetsplatsen.

Köp 3 och betala för 2

Om du köper 3 av dessa nya affischer så får ni dem till priset av 2.
Priset per affisch är 285 kr (exkl.
moms och frakt).

T

vå av affischerna är baserade på vägledningsteorierna Happenstance Learning Theory
och Careership Theory. Dessa har båda varit med i Leif Andergrens bok Vägleda. Den
tredje illustrerar Etappmodellen av samme författare och den sista är en förenklad bild
av Dr. Amundsons Karriärhjul.

Min
resa

Avslutning
Lycka till!

• Flexibel

Utbildning
Praktik
Studiebesök

• Optimistisk
• Risktagande

ga

plug

Önskad
situation

”Om du får stöd i att själv SE MER ÄN VANLIGT
visar det sig ofta att du redan har tillgång till
lösningarna på din egen situation.”

Plötsligt händer det...

I den nya staden stöter
Alex på en gammal
klasskompis (= bananskalet)
Hon erbjuder Alex ett nytt jobb
i en elektronikbutik.

Hur skulle detta
se ut med dig i
huvudrollen?

Ban
ansk
= ti
llfäl al
lighe
t

Förhållningssätt
Attityder

Ambition

Här ser jag vad jag ser utifrån:
• Arv och miljö

• Begränsad möjlighets- och handlingshorisont
• Ekonomiskt-, socialt- och kulturellt kapital
Vägledning

Med nya tankar och drömmar
åker Alex till en större stad för
att undersöka sina möjligheter.

Syfte

Happenstance Learning Theory enligt Mitchell & Krumboltz. © Tremedia. Illustrationer: Annie Boberg

Ramar

© Tremedia. Illustrationer: Annie Boberg

Varmprat

Här ser
och vet jag MER
mig själ MER om
v och
min
möjlig
heter. a

Vägledning

flytta

Välkomnande

Våga

Arbetslivserfarenhet

• Slumpen och tillfälligheter
• Begränsad information

• Hur mina vänner och förebilder gör
• Praktiskt förnuftiga beslut

VÄGLED
AR

N

DERGRE

VAL

ENS

TEORI OC
H METO
D I AKTIO
N

TEORI O
CH
METOD
I AKTIO
N

ISBN: 978

-91-98187

8-4-7

Vid varje samtal presenteras tänkbara aktiviteter som rimligen (enligt Leifs uppfattning) skulle kunna genomföras i den
individuella vägledningsprocessen. Dessa aktiviteter baserar
Leif på teorier och metoder. Av de tänkbara aktiviteterna argumenterar Leif för de som han väljer att genomföra.
Han fortsätter sedan på samma sätt genom hela vägledningsprocessen. För någon av de sökande följer vi hela vägledningsprocessen och för övriga valda delar.

Analyserande avsnitt – Vägledarens val
Varvat med samtalen kommer insprängda avsnitt kallade
”Vägledarens val”. Här reflekterar Leif över de val han själv
som vägledare gjort i den just beskrivna dialogen och berättar också varför han valt som han har gjort. Han pekar även
på andra alternativa val samt analyserar fördelar och nackdelar med dessa.
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VÄGLED
AREN

– teori och metod i aktion
oken innehåller åtta samtal och de följer alla Leifs egen
Etappmodell som även bekrivs i ett eget inledningskapitel. I samtalen agerar Leif vägledare inom olika
verksamheter och möter olika vägledningssökande.

Möjligheter

LEIF AN
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ENS VAL
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Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig
själv och fingerade sökande vill Leif i denna boken på ett tydligt
sätt peka på vad som egentligen händer i en vägledningssituation.

Vägledning

• Uthållig

star ta
eget

Vägledning
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r
hete
dig ns
Fär pete
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Se mer än
vanligt

nytt
jobb

choc
besv

Vägledning

le

Nuvarande
situation

• Nyfiken

Vägledning

dsen

Nu behöver Alex vara:

Men det innebär
möjligheter!

Vägledning

arg

Utvärdering
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Lära
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Aktiviteter

Agera

Nätverk
Alex blir:

Framtid och val

Här ser jag mitt
drömyrke

Fabriken
stänger

ligh
et

• Inlärningserfarenheter

• Problemlösningsförmåga

Ut v
eck
tillfä lingsllen

• Förhållanden och händelser
i omgivningen

en samtalsmodell av Leif Andergren

Careership Theory

...en dag när Alex kommer till
jobbet berättar chefen att:

• Medfödd begåvning

Careership Theory enligt Hodkinson m.fl. © Tremedia. lllustrationer: Annie Boberg

Alex yrkesval påverkas av:

Alex har jobbat på
bilfabrik i 13 år.

Per
son

Happenstance Learning Theory

Etappmodellen

Läs mer och se detaljerad bild på
www.tremedia.se

LEIF AN

DERGRE

Författare

N

n Leif An

Vägledaren gör skillnad

dergren

Leif menar att vem du är som vägledare är en viktig faktor i själva
vägledningsprocessen. Att bli medveten om sig själv som vägledare
och sina val gör att man bättre kan använda sig själv som redskap
i själva vägledningsprocessen.
Detta sätt att diskutera vägledning ger dig som läsare möjligheten
att reflektera över hur du själv skulle göra i motsvarande situation.
Boken är inte någon manual eller lathund. Författarens förhoppning är att din läsning av boken och dina reflektioner utifrån detta
ger dig möjligheten att bli en ännu bättre vägledare.
För pris och beställning se sista sidan. Läs mer på www.tremedia.se
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PRODUKTER GYMNASIESKOLAN

PREL. LEVERANSTID

Programväljaren
läsåret 2018/2019

vecka 34

1 ex.
2–9 ex.
10–49 ex.
50–199 ex.
200–799 ex.
800–

120 kr/ex
98 kr/ex
71 kr/ex
59 kr/ex
49 kr/ex
40 kr/ex.

vecka 42

1 ex.
2–4 ex.
5– ex.

595 kr/ex
498 kr/ex
450 kr/ex

Affisch GYMNASIESKOLAN

vecka 34

70 x 100 cm

295 kr/ex.

Programstrukturer

vecka 34

Presentation Programväljaren

vecka 34

PowerPoint – Levereras digitalt

495 kr/ex

Planera ditt gymnasieval

vecka 34

PowerPoint – Levereras digitalt

475 kr/ex

Filmen om gymnasieskolan

vecka 34

Digital version eller DVD-skiva

995 kr/ex

Jobbkort

lagervara

110 kort med ”jobbfoton”

545 kr/kortlek

Välja väg - kortlek

lagervara

40 kort med vägmärken

285 kr/kortlek

Gymnasiesärskolan broschyr

vecka 34

1 ex.
2–9 ex.
10– ex.
50–100 ex.
100 ex–

90 kr/ex
69 kr/ex
57 kr/ex
49 kr/st
40 kr/st

Gymnasiesärskolan PowerPoint

vecka 34

PowerPoint – Levereras digitalt

555 kr/ex.

Vägledarens val

lagervara

av Leif Andergren

445 kr/ex.

Vägleda

lagervara

av Leif Andergren

375 kr/ex.

Samtala

lagervara

av Leif Andergren

475 kr/ex.

Hope-Filled Engagement

lagervara

av Poehnell och Amundson

558 kr/ex.

WATCH

lagervara

av Sigurðadóttir, Birgisdóttir
och Jónsdóttir

375 kr/ex.

Etappmodellen

lagervara

50 x 70 cm

285 kr/ex.

Happenstance Learning

lagervara

50 x 70 cm

Careership Theory

lagervara

50 x 70 cm

Affisch FRAMTID OCH VAL

lagervara

50 x 70 cm

Vill du ha
snabb
leverans?

Riksväljaren
läsåret 2018/2019

BESTÄLL
INNAN
15/6 FÖR
LEVERANS VID
UTGIVNING

PRIS (exkl. moms och frakt)

165 kr/ex

BÖCKER

AFFISCHER 50 X 70 MM

KÖP 3
AFFISCHER
BETALA
FÖR 2

285 kr/ex.
285 kr/ex.
285 kr/ex.

LEVERANSVILLKOR
För lagervara sker leverans normalt inom en vecka. Övriga produkter levereras vecka 34 respektive vecka 42. Endast moms och fraktkostnad tillkommer på
angivna priser. Betalning skall ske mot faktura per 30 dagar netto. Efter förfallodatum debiteras högsta tillåtna dröjsmålsränta enligt räntelagen. Tremedia förbehåller sig rätten att vägra leverans samt ikläder sig inga skadeståndsskyldigheter för felaktigheter i materialet eller skador uppkomna därav. Produkter behäftade
med produktionstekniska fel skall omgående reklameras skriftligt för, enligt köparens önskemål, ersättningsleverans eller kreditering.
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Tryck och distribution: Exaktaprintning 2017. Med reservation för eventuella felaktigheter.

Mejla din beställning till order@tremedia.se

Samliga priser exkl. moms och frakt

