
HUR FÅR VI UNGDOMAR ATT 
VILJA VÄLJA UTBILDNINGAR 
SOM LEDER TILL ”RÄTT” JOBB?



Påverkan

• Intresse

• Information

• Kön, klass, etnicitet, social bakgrund mm

• Skolans rykte

• Föräldrarnas vilja & åsikter

• Kompisar

• Insikt



”Den största utmaningen är tiden.
Hade vi haft möjlighet att arbeta mer och tidigare 
med vägledning både brett och enskilt hade det 

resulterat i att eleverna både hade bättre 
självkännedom samt bättre kunskap/förståelse 

för de olika programmen och yrken”

Studie- & yrkesvägledare Sjuhärad



FRAMTIDSBUSSEN

• Tillväxt Tranemo

• Nexans, Svedbergs, Care Of

Sweden 



Se möjligheterna – Min framtid

Ung ekonomi & Entreprenörskap



Se möjligheterna 
– Min framtid

• Interaktiv föreläsningsworkshop

• Årskurs 8 eller 9

• Sedan starten 2019 - 6000 ungdomar

• Ett samarbete mellan Sparbanken Sjuhärad 

genom sin ägarstiftelse, Ung 

Företagsamhet Älvsborg och Borås Stad



Vad tycker eleverna?

• Jag tyckte att föreläsningen var lärorik och rätt intressant, trots att siffror och ekonomi inte är det 
jag intresserar mig mest i. Jag har varit dålig på att spara mina pengar när jag får de och bränner 
de helst på mat osv, efter denna föreläsningen känner jag att jag kommer försöka mitt bästa på att 
spara mina pengar framöver.

• Mycket bra föreläsning, ni båda var tydliga och roliga att lyssna på.

• Hade haft prov i hemkunskap och privatekonomi nyligen men jag lärde mig bl.a hur man betalade 
en räkning. Bra föreläsning och inte tråkig som andra brukar vara

• Bra förklaringar och berättade på ett intressant sätt så att man höll fokuset.

• Bra tips för ungdomars framtid då sparande kan vara rätt viktigt. Även bra information om hur 
saker funkar gällande pengar och banker som kan vara viktiga när man senare blir äldre och flyttar 
hemifrån.



Spara & Slösa
Musikal på Sagateatern i Borås

1500 barn i årskurs 3



Upplevelseverkstad

• Vård- och omsorgscollege, Primärvården, 
Södra Älvsborgs sjukhus och gymnasiala 
utbildningsanordnarna i Sjuhärad 

• En möjlighet att träffa undersköterskor

• Prova på och lära sig mer om framtidens 
viktigaste yrke

• Elever i årskurs 8



”Barn som inte blir lyssnade på 
lyssnar inte heller på oss”

Jane Larsson, rektor Särlaskolan 7-9



Akademibokhandeln
”Hej. Tack för att du vill dela nätverk. Jag försöker jobba med 

lite skolor för att öka förståelsen för hur stor betydelse 
läsning faktiskt har för alla ämnen. Jag var ute på 

Bergdalskolan, Engelska & Erikslund i samband med 
världsbokdagen. Kanske vi kan göra något tillsammans”?

Hälsningar Stefan Olsson Butikschef Akademibokhandeln



TEKNIKTRAPPAN

Förskola

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Gymnasiet



Vad kan vi göra?

IUC Sjuhärad är industrins utvecklingsbolag 
och mötesplats där vi tillsammans skapar 
hållbara företag.

Navet är Sjuhärads science center som
främjar intresse för teknik, naturvetenskap 
och matematik för lärare, barn, ungdomar 
och allmänhet. 



TEKNIKTRAPPAN

Förskola

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Gymnasiet

”Leknik” –

upptäcka 
tekniken i 
vardagen (på 
förskolan, på 
lekplatsen och i 
samhället). 
Plocka isär en 
leksak och se hur 
den kan 
blinka/låta etc.

Teknikcirkus” –
testa på tekniker 
(analogt och 
digitalt) och olika 
material. Enklare 
problemlösning.

”Drömfabriken” –
insats över ett 
helt år, med 
moduler kring 
design, 
cirkularitet, 
materiallära, 
programmering. 

”Industrinatten/T
echday” –
Studiebesök och 
företagssamarbet
e åk 7+8, uppdrag 
från företag att 
skapa en 
produkt utifrån 
givna ramar 
(hållbart och 
innovativt). 
Teknikmässa inför 
gymnasieval. 

”Från idé till hållbar 
produkt”, fyra dagar 
utspritt över två 
månader för 
eleverna på 
teknikprogrammet. 
Design och 
konstruktion med de 
globala målen som 
ramverk.



PRAO

• Obligatoriskt 

• Syftet med prao är att eleverna ska 

få kunskaper om arbetslivet inför 

kommande studie- och yrkesval. 

• 1300 elever varje termin

• Utmaningar





”Att de planerar mer så att man 
hela tiden får något att göra 
samtidigt som man lär sig om 
hur arbetslivet fungerar. Även 
att matrutinerna blir tydligare för 
att veta om man ska ta med 
matlåda eller ej”

”Kanske ha lite mer förberett så 

att man inte bara får sitta still en 

stund utan alltid ha någon uppgift 

man kan göra eller någon man 

kan vara med”

”De ska tänka på att ha planerat vad praoeleven ska göra innan 

praoeleven har kommit så att inte praoeleven känner sig förvirrad”.

”Nästa gång vill jag att det är trevligare! 

Min personal som tog hand om mig hade 

aldrig ett gott humör och behandlade inte 

mig som en prao-elev, utan mer som att 

jag kunde allt, när jag aldrig jobbat där 

förr. Jag hade velat att det skulle 

behandlat mig på ett snällare sätt, med 

ett glatt humör och inte varit otrevlig. Och 

att variera mellan uppgifter, man gjorde 

samma sak varje dag och det överjobba 

en”

”mer raster”

”Ingenting, allting var jätte bra”

”att vara lite mer förberedda för att när jag kom så hade de inte förberett”

”Nej, de gjorde ett så bra jobb 

och man kände sig så 

välkomnad”

Ingenting speciellt, de var väldigt 

välkomnande/vänliga och var 

förståndiga om man gjorde fel.

PRAO



Välja ”rätt” =

Fråga + Lyssna 

Engagera + Intressera



TACK!
jessica.till@boras.com

0707-363986


