
Göteborg | 22–23 mars
Webbkonferens | 29 mars – 19 april

Konferensen berör
• Vägledning och karriärlärande – strategier för framtiden 

• Könsbundna utbildningsval – orsaker och konsekvenser 

• Nya krav och förväntningar i arbetslivet post-corona

• Övergången skola – arbetsliv för unga med funktionsnedsättning

• Elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet 

• Motiverande samtal för motivation och förändring

• Vägledning – från fokus på valprocess till lärprocess?

Nyhet!  Delta online  eller på plats!
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Studie- och  
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På konferensen medverkar
Anders Lovén – tidigare vid Malmö universitet
Ingela Bergmo-Prvulovic – Jönköping University
Christian Skog – Arbetsförmedlingen
Jessika Rahm – Arbetsförmedlingen
Johanna Mellén – Högskolan i Borås
Sofia Rasmussen – Rasmussen Analys
Åsa Sundelin – Stockholms universitet
Sophie Dixelius – Karolinska Institutet



       älkommen till Skolportens konferens för studie- och yrkesvägledare! Under två dagar får 
du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din 
yrkesroll. Du får också möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet.

V

➊ Vägledning och karriärlärande 
– strategier för framtiden
Att vara vägledare innebär att inneha många kompetenser 
och välja olika förhållningssätt i sin yrkesroll. Samtidigt 
förändras landskapet för vägledning och karriärlärande 
fortlöpande. Forskningen visar att vägledare arbetar med 
olika frihetsgrader och väljer handlingsstrategier utifrån dessa. 

Ta del av en föreläsning som med utgångspunkt i forskning på 
området diskuterar tänkbara roller och handlingsstrategier för 
vägledning och karriärlärande i framtiden.

Anders Lovén är fil.dr och tidigare universitetslektor vid 
Malmö universitet. Han har under flera decennier forskat och 
medverkat i många utvecklingsprojekt kring karriärlärande, 
vägledning och frågor rörande samverkan skola-arbetsliv. Han 
har under senare år varit medförfattare till Framtiden i sikte och 
Skolverkets forskningsöversikt Att välja för framtiden. 

➋ Vägledning – från fokus på 
valprocess till lärprocess?
Studie- och yrkesvägledning är nära förknippat med val och 
beslutsprocesser kring studie- och yrkesval. Ett allt större fokus 
riktas numera mot lärande, där karriär som fenomen alltmer 
kommit att bli synonymt med lärande. Frågan är varför 
och vad det innebär egentligen. Är vägledningen på väg att 
omformas från ett stöd i val och beslutsprocesser, till att utgöra 
ett stöd i lärprocesser? Vilka lärprocesser talar vi då faktiskt 
om och vad får det för konsekvenser?

Föreläsningen belyser hur komplexiteten i människors 
karriärnavigering hanteras och stöds, samt hur vägledning 
kan utgöra en arena som möjliggör transformativa 
lärprocesser.

Ingela Bergmo-Prvulovic är fil.dr, universitetslektor i 
pedagogik och forskare vid Jönköping University. Hon 
har mångårig erfarenhet som lärare inom studie- och 
yrkesvägledning, karriärvägledning och utveckling, 
personalvetenskap, HR, livslångt och vuxnas lärande, 
professionsutveckling och ledarskap. Hon har publicerat flertalet 
internationella vetenskapliga artiklar och bokkapitel kring bland 
annat karriär, vägledning och professionsutveckling.

➌ Övergången skola – arbetsliv för 
unga med funktionsnedsättning
Samstart är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen 
och kommuner, med syfte att förbättra övergången från 
skola till arbetsliv för unga med en funktionsnedsättning. 
Projektet ska utveckla metoder och strukturer för att stärka 
kopplingen mellan skola, myndigheter och arbetsliv. Ta 
del av en föreläsning om projektet och vilka möjligheter 
och utmaningar som finns i arbetet med att underlätta 
ungdomars etablering i arbetslivet.

Christian Skoog är nationell projektledare och Jessika Rahm 
är nationell projektkoordinator för Samstart. Projektet drivs 
i samarbete med kommuner och finns i Malmö, Kronoberg, 
Göteborg, Sörmland och Umeå.

➍ Könsbundna utbildningsval 
– förklaringar utifrån ett 
forskningsperspektiv 
Under åren har flera insatser i skolor och arbetsliv genomförts 
för att till exempel locka fler flickor till teknikstudier eller 
pojkar till omvårdande professioner. Trots detta är det 
svenska utbildningssystemet från gymnasieskolan och uppåt 
fortfarande tydligt uppdelat efter kön, vilket även avspeglar 
sig i en könsbunden arbetsmarknad. Vad beror det på? I 
mer än 40 år har forskning i olika discipliner riktat fokus 
mot frågan om könsbundna utbildningsval, dess orsaker och 
konsekvenser. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i denna 
forskning och belyser de olika förklaringsmodeller som har 
presenterats.

De deltagare som önskar har möjlighet att skicka in korta 
beskrivningar av hur könsbundna utbildningsval tar sig 
till uttryck i er egen praktik. Beskrivningarna kommer att 
analyseras och inkluderas i föreläsningen. 

Maila beskrivning till asa.lasson@skolporten.se

Johanna Mellén är doktor i pedagogik och arbetar som 
lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Johanna 
har, både i sin avhandling och i senare arbeten, specialiserat 
sig på frågor om utbildningsval och vilken betydelse sociala 
bakgrundsfaktorer har för individens utbildningsmöjligheter.  



➐ Motiverande samtal för motivation 
och förändring
Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod 
som används inom flera områden vid motivationsarbete samt 
för att stimulera människor att förändra sitt beteende. 

Ta del av en föreläsning som går igenom:

• samtalsmetodens bakgrund

• områden där det finns evidens för metoden

• motivationshöjande aktiviteter

• verksamma komponenter i samtalet.

Sophie Dixelius är adjunkt i psykologi och är medlem i 
det internationella MI-nätverket Motivational Interviewing 
Network of Trainers (MINT). Sophie är medförfattare till boken 
Motiverande Samtal med kodning som verktyg och är kursansvarig 
för kurser i Motiverande samtal vid Karolinska Institutet.

➎ Om stödet till elever som riskerar 
att bli obehöriga till gymnasiet
Att inte bli behörig till gymnasiet är i flera avseenden en 
kritisk situation, och studier understryker betydelsen av 
stöd till dessa elever inför övergången till gymnasiet. Hur 
ser skolors stöd ut till dessa elever och vilka villkor påverkar 
arbetet? 

Ta del av en föreläsning som utgår från en intervjustudie med 
studie- och yrkesvägledare och lärare, om deras arbete med 
elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. 

Åsa Sundelin arbetar som lärare och forskare vid institutionen för 
pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hon är också 
programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet och 
har mångårig erfarenhet av att utbilda blivande vägledare. Hennes 
forskningsintresse är studie- och yrkesvägledningens praktik och 
hon medverkar för närvarande i två forskningsprojekt som båda 
handlar om skolors arbete med stödet till unga inför framtiden 
vad gäller utbildning och arbetsliv.

➏ En ny tideräkning i arbetslivet 
 – om nya krav och förväntningar 
post-corona
AI, gig-ekonomi, hållbarhet, digitalisering och självledarskap. 
De är några av trenderna som omformade arbetsmarknaden 
redan innan krisåret 2020. Så kom coronapandemin och 
förändrade förutsättningarna i arbetslivet över en natt. In 
på arbetsmarknaden träder samtidigt en ung generation som 
är snabbrörlig, uppkopplad och van vid att få omedelbar 
återkoppling på prestationer. En grupp som ställer nya krav 
på arbetsliv och ledarskap samtidigt som de främst längtar 
efter gemenskap, meningsfullhet, balans i livet och ett psykiskt 
välmående. 

Utifrån färska undersökningar om arbetslivet och ledarskapet 
post-corona, bjuder föreläsningen på en rad värdefulla 
insikter om: 

• Hur människors arbetslivsvärderingar har förändrats 
som en följd av pandemin.

• Vilka nya krav som kommer att ställas på framtidens 
arbetsgivare.

• Vilka kompetenser som blir viktigare i framtidens 
arbetsliv.

• Vad vi kan vänta oss av framtidens medarbetare.

Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare 
och VD för Rasmussen Analys. Hon är utsedd till en av 
Veckans Affärers 101 supertalanger 2019, under kategorin 
Samhällsbyggare. År 2018 ingick Sofia i listan över de tio mest 
anlitade kvinnliga föreläsarna under året, av Kvinnliga Talare. 
Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och har i 15 år 
arbetat med att undersöka arbetsmarknaden och människors 
arbetslivsvärderingar. 

Boka på  skolporten.se/ konferenser
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Konferens i Göteborg
När och var?
22-23 mars 2022, Konferenscentrum Wallenberg, 
Medicinaregatan 20A, Göteborg

Pris Stockholm 

Boka-tidigt-pris:    Gäller t.o.m.  
3 995 kr exkl. moms  22 februari 2022
Ord. pris:    Gäller fr.o.m.  
5 595 kr exkl. moms  23 februari 2022

I priset ingår förmiddagskaffe,  
lunch och eftermiddags kaffe  
samt dokumentation. Se  
konferensens exakta tider på  
skolporten.se/konferenser.

Webbkonferens 
När och hur?  
Konferensens förinspelade föreläsningar publiceras den  
29 mars kl. 09.00 och finns tillgängliga t.o.m. den 19 april 
kl. 24.00. Titta i den ordning du vill och vid den tidpunkt 
som passar dig under hela perioden. Föreläsningarna är 60-90 
minuter långa.

Pris webbkonferens 

Boka-tidigt-pris:    Gäller t.o.m.  
3 395 kr exkl. moms  22 februari 2022

Ordinarie pris:    Gäller fr.o.m.  
3 995 kr exkl. moms  23 februari 2022

Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. I priset ingår 
dokumentation. Ytterligare information om konferensen 
skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter 
skickas ut kl. 08.00 på konferensens första dag. 

Övrig information
För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar som 
studie- och yrkesvägledare på grundskolan, 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Anmälan
Anmälan görs på skolporten.se/konferenser
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt 
via e-post. Om inte, kontrollera gärna din 
skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning och villkor
Vid avbokning fram till 30 dagar före 
konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift 
(administrationsavgift 500 kr). 

Avbokas platsen senare än 30 dagar före 
konferensens datum sker ingen återbetalning. 
Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. 

OBS! Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller  
programändringar. För att läsa mer om villkor,  
samt anpassningar gällande covid 19, se aktuell 
information på skolporten.se/konferenser.

Frågor om programmet?
Åsa Lasson
0704-26 28 27
asa.lasson@skolporten.se


