
Karriärvägledning för nyanländas 
inkludering och etablering

Vägledarkalendariet 220519

Åsa Sundelin

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik



Frågor som kommer att beröras

Om migration som 
villkor för framtiden

Om vägledningssamtal 
med nyanlända 
vägledningssökande: 

•Om att stödja lärande

•Om migrationsbakgrund i 
samtal

•Några exempel på metoder



Utkommer i juni



Migration/flyktingskap som villkor för 
karriärövergångar

Migrationsprocess

•Erfarenhet

•Förlust av 
tillhörighet

•Språk

Transformativt
lärande (Illeris)

• Identitet

• Känslomässiga
och kognitiva
processer 
(påfrestning)

Individers karriärteman 
(Zikic, Bonache & Cerdin, 2010)

• Identitetsarbete
• Upprätthålla motivation
• Utveckla referenser
• Lokalt ”know-how”
• Bygga sociala nätverk



Om meningsskapande processer

● ”den process i vilket människan försöker begripliggöra 

verkligheten, skapa en rimlig struktur av de flöden av 

intryck som hon möts av”

● Processen blir påtaglig när vi hamnar i sammanhang 

där vi inte känner igen oss

● sammanfläta nuet med det förflutna på ett sätt som gör 

att framtiden kan betraktas som greppbar, löftesrik och 

meningsfull. 

● Samtal, dialoger och berättelser

Ericsson & Rakar (2017). Med minnen av en framtid – Integration och etablering 
som meningsskapande processer. Arbetsmarknad och Arbetsliv, årgång 23 nr 1



Om jag jämför det är inte så lätt om man kom hit och kunde 

ingenting eller har inte gått skolan i hemlandet. Och sen har börjat 

svenska, det är inte så lätt att studera så snabbt. Men det tar tid, 

jag vet. Om jag jämför här i Sverige, det är jättesvårt att få jobb. 

Så om du letar efter dom kommer och säga ”har du utbildning” 

eller sånt grejer. Livet här är så konstigt. ((gråter))

(Fatima i Sundelin, 2015, s 192)
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Uppgiftslösande funktion

Vägledande funktion 

Informerande funktion Utbildande funktion

Väljande

Lärande

Vägledning - en integrerad väljande 
och lärandeprocess



Jfr:t andra institutionella samtal är samtalets 

utbildande funktion om karriärfrågor central

https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/det-har-ar-den-svenska-skolan



Vägledning med nyanlända personer bidrar till 
kunskapsutveckling om lärandeprocesser i 
vägledning

Från: Hur ska jag informera om detta?
Till: Hur kan jag stödja vägledningssökandes lärande om 
detta?

Vägledares professionella språk för lärandeprocesser 

tycks begränsat:

– Talar i termer av information samt samtalsmetodik 
(psykologiska begrepp): Lyssnar, dialog

– Begränsat språk för den sökandes lärprocesser

• Svårt att uppmärksamma sökandes lärande?

• Svårt att stödja sökandes lärande i samtal?



Tecken på lärande i samtal

1. Förståelseinriktad strategi

V (…) Och sen vet ju jag att det går till så när skolan börjar så ringer man direkt till 
skolan, därför att då kan skolan ta in. Förstår du? 

E När det börjar?
V ja, när det börjar. Vi får ju på sommaren när jag kommer tillbaka från semestern, 

då har vi fått listor, dom här eleverna får ni. Sen kan det vara så att dom eleverna 
flyttar på sig och samtidigt ringer det folk till oss och vi har reservlistor. Då tar man 
kontakt med skolan direkt

E Till exempel jag kommer få papper att jag inte har kommit in, då jag måste ringa 
till direkt. 

lärande kan stödjas av att vägledaren uppmuntrar eleven att ställa 
frågor och formulera sin förståelse i samtalet, genom att t ex 
sammanfatta vägledarens information.



Uppgiftslösande funktion

Vägledande funktion 

Informerande funktion Utbildande funktion

Väljande

Lärande

Vägledning - en integrerad väljande 
och lärandeprocess



Vägledarens utbildande projekt

● En utforskande strategi: Lyssnande

● En handledande strategi: Frågor.

● Sökande uppmuntras att söka 

information och kunskap  

Strategierna
• bidrar till att synliggöra sökandes lärande under samtalet.
• stödjer sökande att utveckla karriärkompetens: hitta, överblicka och hantera 

karriärinformation

Att använda frågor i den handledande strategin är gynnsamt för både elevens 
lärande om karriärfrågor och väljande.



Strategier för att stödja lärande

• Samtalsmetoder som omformuleringar och 
sammanfattningar.

• Språkliga pauser.

•Metakommunikation om samtalsprocessen.

Kommunikationsstöd

• Tydliggöra och förenkla valsituationer.

• Kontinuerlig avstämning av sökandes förståelse.
Tydlighet

• Illustrera komplexa system.

•Visuella samtalsverktyg.

•Språklig öppenhet: t ex språkväxling.
Kreativitet

•Undervisning 

•Återkommande samtal
Tid



Att skilja på lärande- och väljandeprocesser om 

karriärfrågor 

✓ under samtal

✓ i och utanför samtal

Framtidsorientering utanför vägledningsrummet. 

– konkreta erfarenheter 

– Karriärspråk – samarbete mellan lärare och 
vägledare

– Undervisning om karriärfrågor



Svenska Engelska

Översätta                                    Translate

Ansökan Application

Antagen Admitted 

Bedömning Assessment

Behörighetskrav Entry requirements

Betyg Grades

Godkänd Pass

Underkänd Failed 

Studiemedelssystem Student finance system

Studiemedel Student finance

Studieplan Study plan

Kursplan Course syllabus

Studietakt Rate of study

Studieavbrott Non-completion

Urval Selection

Grundskola Comprehensive School

Gymnasieskola Upper-secondary school

Gymnasiepoäng Upper-secondary school credits

Prövning Assessment

Folkhögskola Folk High Schools

Yrkeshögskola Higher Vocational Education

Högskola University College

Universitet University

Akademisk examen University diploma

Yrkesexamen Professional qualification

www.cminar.eu

Arena skolinformation
http://arbetslivskoll.se/

http://www.cminar.eu/
http://arbetslivskoll.se/


SVETSARE

SJUKSKÖTERSKA

IT-ARKITEKT

SNICKARE

”Yrkesmemory”
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Bild från Broderauttexten



Hur tycker du att jag ska göra?

● Vägledningens ställföreträdande funktion - ” Vi ger inte råd”

● Gap mellan sökandes behov av stöd (uttryckt som 

frågan efter råd) och vägledares samtalsideal 

● Är goda råd för dyra? Det autonoma idealet kan till viss del 

innebära att sökande lämnas utan stöd?



• Vårt meningsskapande när det gäller utbildningsval utgår 

både från ”kall kunskap”, (cold knowledge) officiell 

karriärrelaterad information, och ”het kunskap” (hot 

knowledge), information som är baserad på känslor, 

erfarenheter och symboliska värden i samhället. Sådan 

kunskap sprids ofta genom personliga nätverk. 

• Våra val sker inte främst sker mot bakgrund av saklig 

information utan framför allt utifrån vår förmåga att tolka 

information och relatera den till förståelse av vilka vi är och 

var vi hör hemma.

(jfr Ball & Vincent, 1998; Lund, 2015)



Finns det ett ”rådrum”?
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• ”Från bisats till huvudsats”
• Vägledare behöver ha en tydlig 

strategi för hur de ska besvara 
elevers frågor om råd. 

• Från ”råd” till ”brainstorming”?

• Dela med dig av din kunskap och 
erfarenhet



Bidrar vägledningen till stigmatisering av 
sökandes migrationsbakgrund?

– Migranten är både ut- och invandrare.

– Asymmetriska relationer mellan ut- och invandrarland

– Förnekande av migrationens verklighet och effekter 
(förlust av tillhörighet).

(Sayads migrationssociologi enligt Trondman, 2001)



”Det svenska smörgåsbordet”

• Fokus på nu:et och framtiden.

• En svensk framtid tas för given.

• Fokus på svenska möjlighetsstrukturer.



Det svenska smörgåsbordets baksida

Samtalen berör inte frågor om migration och elevernas familjesituationer i någon större 

utsträckning (i synnerhet inte de ensamkommandes) (Sundelin, 2015)

Sökande riskerar att dekontextualiseras:

• Migranter föds inte i Sverige 
• Ensamkommande är inte ensamma.
• Migranter lever (ofta) i transnationella sammanhang.

Sökandes brister i relation till det svenska sammanhanget riskerar att hamna i fokus.



Vägledaren förstår hur dennes handlingar kan bidra 

till eller motverka stigmatisering av 

migrationserfarenhet

Hur gör du?



Att arbeta med hopplöshet  - hopp och inkludering. 

Exempel från Poehnell & Amundson (2011) Hope-

filled engagement. Ergon communications

● Narrativ/story telling – överförbara förmågor

– ”Pattern identification exercise ” (s 219)
– ”Favourite things” (s 184)

● Framtidsplanering ”på riktigt”:

– “Looking down the path” (s 304)
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Motivation Utmaningar

Beslut/

handlingar
Resurser

KARRIÄRMÅL



Att skilja på lärande- och väljandeprocesser om 

karriärfrågor 

✓ under samtal

✓ i och utanför samtal

Framtidsorientering utanför vägledningsrummet. 

– konkreta erfarenheter 

– Karriärspråk – samarbete mellan lärare och 
vägledare

– Undervisning om karriärfrågor



cminar.eu

Slutsatser om vägledares kompetens 
(Rapport inom Erasmus+ projektet CMinaR)

1. Karriärvägledande samtal

1.1  Vägledning och interkulturell

kommunikation

1.2 Förmåga att utöva respekt för flyktingskap

1.3 Förmåga att hantera existentiella villkor och
känslor

1.4 Förmåga att inge hopp och att arbeta med  
“empowerment”

1.5 Förmåga att hantera språkliga utmaningar

2. Migration

2.1 Migration som

fenomen

2.2 Migration som

villkor för framtiden



cminar.eu

Forts Slutsatser om vägledares 
kompetens

3.2 Kunskap om karriär, “hårdvara”

• Regelverk, lagar och rättigheter i svenskt 
arbetsliv 

• Utbildningssystem
• Karriärövergångar
• Yrken, kvalifikationer och validering

3.3 Kunskap om karriär, “mjukvara” 

Implicita regler och normer för interaktion och 
relationer (t ex genus och jämlikhetsfrågor)

3.4 Didaktisk kompetens vad gäller
karriärfrågor

31

3. Stödja lärande om 
karriärfrågor

3.1 Kunskap om sociala system:
• Arbetsmarknad och utbildningssystem
• Beslutsfattande och maktrelationer i 

olika samhällen
• Lärande och läridentiteter



Något jag tar med mig från detta är…



Skolverkets material

● https://larportalen.skolverket.se/#/modul/3d-

skola-och-arbetsliv/grundskola/931-studie-

yrkesvagledning/del_05/

2022-05-19 /Namn Namn, Institution eller liknande

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/3d-skola-och-arbetsliv/grundskola/931-studie-yrkesvagledning/del_05/


2. Resonerande strategi – strävan att jämföra 

E Aha. Helt annorlunda.

V Aha säger du, vad kom du på nu? Du kommer alltid på nya saker, det är 
jätteroligt.

E För att det är jätteannorlunda, i x-land fungerar annorlunda. Den här 
fungerar annorlunda. (xx) Det är ganska roligt alltså, jag visste många saker. 
Ja.  

Att uppmuntra nyanlända elever att jämföra tidigare erfarenheter och 
kunskaper med det svenska sammanhanget tycks också stödja nyanlända 
elevers lärande om karriärfrågor. Då ges dessutom elevens 
migrationsbakgrund ett värde.



3. Resonerande strategi – strävan att resonera

E Jag känner så här med vård och omsorg det är så här att man jobbar med 
äldre, det blir bättre, jag känner mig bättre. Jag lär mig mycket än barn och 
fritid. Där ska man jobba med barn och så här. Så det är bra för det är 
samma sak, dom är lika varann. Det som finns på vård och omsorg det är 
så som man ska jobba med vuxna människor, med vuxna och så där

V Det är det som du tycker är skillnaden på barn och fritid kommer du och 
jobba mer [med barn 

E [barnen och så där ja. Men om jag ska jobba med äldre människor, med 
vuxna människor då jag lär mig kanske väldigt mycket än [barn och fritid

Vägledarens aktiva lyssnande stödjer elevens möjligheter att resonera om t 
ex olika utbildningsvägar och främjar både lärande och väljande.


