
Välkommen!

• Seminarium om IKT och vägledning

• Programupplägg

• Arrangörer

– Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL)

– Ålands landskapsregering, Utbildnings- och 

kulturavdelningen, medfinansiär Europeiska 

Socialfonden

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande



Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Kl. 09.00 – 09.45 Camilla Gunell, näringsminister och vice lantråd

Bodil Regårdh, kontaktperson för NVL Åland

Yana Jahrén, projektledare

Kl. 09.45 – 10.00 Paus med kaffe/te och smörgås

Kl. 10.00-10.50 Cecilia Fahlberg, konsult och tidigare specialutredare för 

Sveriges regering

Vägledningens betydelse i Sverige för en effektiv och 

välfungerande arbetsmarknad. 

Kl. 10.50-11-00 Paus ”Walk and talk”

Kl. 11.00-12.00 Raimo Vuorinen, forskare och projektchef, Jyväskylä universitet.

Framtidsvägledning. Vilken betydelse har IKT som verktyg för 

vägledning, nu och i framtiden.



Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

KL. 13.00 – 15.00 Praktiska exempel på e-vägledning 

från de nordiska länderna. (ca 20 min-30 min/presentation)

Finland, Ville Rötkö, webbdesigner i Kohtaamo-projektet

Norge, Ann-Katrine Johnsen, seniorrådgivare vid Kompetanse

Norge och medlem i NVL:s vägledningsnätverk

Danmark, Jannie Meedom Nielsen, e-vägledare och UG-

redaktör vid Undervisningsministeriet 

Sverige, Cecilia Fahlberg, konsult och tidigare specialutredare

KL. 15.00 - Kaffe/te och tilltugg serveras i aulan.

Gruppdiskussion med gemensam avslutning som leds av 

Raimo Vuorinen. 



Raimo Vuorinen

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande



Cecilia Fahlberg

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande



Projekt Vägledning på Åland

2017-2019

Systemprojekt

Vi söker en vägledning tillsammans

samarbete – samverkan – samordning?



Projektets syfte

Vägledning för alla 

• tillgänglighet 

• synlighet

• kvalité

En stärkt vägledning 

• tvärsektoriell och 

holistisk

• samarbete eller 

samverkan eller 

samordning?



Målgruppen – känner du någon? 

”Jag blir 32 om ett år och har ingen aning om vad jag ska göra med mitt 

liv. Jag har inga särskilda intressen och vet inte riktigt vad jag är bra på. 

Jag har ingen ordentlig utbildning och har jobbat som personlig assistent 

de senaste 5 åren. Jag har också haft deltidsarbete på en livsmedelsaffär. 

Jag blev nyligen uppsagd pga. arbetsbrist där. Det var synd för jag 

behöver ju pengar men känner samtidigt att det var inget för mig att 

fortsätta med. Känner mig stressad. Vad ska jag göra? Att hoppa på en 

utbildning vilken som helst går ju inte. Jag avskyr att vara i den här 

sitsen, tiden bara flyger iväg och jag känner att jag inte har några 

ambitioner. Eller snarare, jag vet inte på vad jag ska lägga mina "dolda" 

ambitioner. Vad passar jag till?



Karriärvägledning 

• Begrepp: Elevhandledning, studiehandledning, studievägledning, 

yrkesvägledning, arbetslivsvägledning, allmän vägledning...

• karriärvägledning är professionell vägledning innefattande 

vägledningstjänster om utbildning och arbetsliv där man även 

använder metoder för att ge den vägledningssökande utökad självinsikt 

för att denne ska kunna marknadsföra sin kompetens till presumtiva 

arbetsgivare - karriärkompetens

• Karriärvägledning, kvalificerad vägledning, framtidsvägledning



Projektets uppgift

Produktkrav (vad)

• Systemutveckling inför en

försöksverksamhet

• Formella överenskommelser 

genom samverkansavtal

(top-down)

• Vägledare i samarbete via 

nätverk 

(bottom-up)

Projektkrav (hur)

– Informationsinsamling

– Kunskapsspridning

– Testaktiviteter

– Fortbildningsinsatser

– Förhandlingar

– Skriva rapporter



Projekt Vägledning på Åland - VISAvägen

Mångfalds
mål

Målsättning: erbjuda kvalitativt 
god och lättillgänglig service för 
alla inom och utom 
utbildningssystem och arbetsliv.

Prioritet nu: personer i behov av 
vägledning som ingen ansvarar för 
idag (inte får hjälp idag).

Exempel

Arbetsprocessen

Individnivå
Prioritet 1

mikronivå

Organisations-
nivå
mesonivå

Systemnivå

makronivå

•vuxna och ungdomar som planerar att börja 
studera för att få tillträde till arbetsmarknaden
•inflyttade som vill börja studera för att få 
tillträde till arbetsmarknaden
•personer som befinner sig i anställning och ska 
omplaceras
•personer som vill byta yrke
•personer vars anställning är hotad av 
indragning
•personer som behöver nya kompetenser för att 
matcha arbetskraftsbehovet

•Elevhandledare 
•Studievägledare
•Vägledare på AMS
•Handledare inom     
tredje sektorn



Arbetsprocessen

Individnivå

Organisationsnivå

System nivå

•Berörda myndigheter
•Privata sektorn 
•Tredje sektorn

På vilken ”stol” sitter du?
Vi behöver dig!

Försöks-

verksamhet från 

augusti. 

Organisation och 

huvudmannaskap.

Vi söker 

parter att 

samverka 

med.

Bilda ett 

samverkansråd?

Ta fram ett

samverkansavtal



• fortsatt ESF delfinansiering till och med 31 juli 

2019

• samverkansavtal - samverkansråd

• modell för en digital plattform - den integrerande 

faktorn (14-15 februari) 

• fortbildning i karriärvägledning (plan mars-april)

• Rapportskrivning - slutseminarium (juni-juli)

Aktiviteter våren 2019



Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. 

Projektets målgrupp har fallit mellan stolarna. 

Hur ska de utan vägledning kunna blomstra? 

Vem/vilka har ansvaret? Vi saknar en pusselbit...

Vad kan vi göra tillsammans? 

Framtidsvägledning –

tvärsektoriell och holistisk



Vilka frågor och funderingar har 

väckts hos dig under dagen?

www.menti.com kod 964898

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande


