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Dagordning 17 juni: 
Kl. 13:15 – 16:00

• Introduktion och tips till att skapa interaktiva 
och engagerade digitala möten 

Paus 10 min

• Vi/Ni testar tillsammans några digitala verktyg – breakout rooms

Paus 10 min

• Inspiration till processvägledning (VAD och VAR  | Hope-Action Theory).

• Frågor och diskussioner 



http://www.digicao.nu/
https://www.linkedin.com/in/joakimcao/






https://evagledning.se/


Källa: www.framtidskortet.se (Hugsén, Lindqvist & Andersson 2021) 

http://www.framtidskortet.se/


Klicka 
här

https://www.lulea.se/download/18.2fcd315816e1140468119d1/1572507429211/Slutrapporten%20DigiSYV.pdf






Zoom - annotate: 
Click on options and then annotate



Annotate - menu











Den sökande 
2021

Datavetenskap Yrkeshögskola

(fortsätta) 
Min nuvarande 

situation
Socionom

Starta eget

Söka nytt arbete



Förändring
Att fatta beslut
Oro





E-vägledning 
- eller inte?

Från traditionell vägledning till E-vägledning.

• Vad behöver min målgrupp?

• Vad behöver jag som vägledare?

• Är det vägledning eller information?

(Inspelat material Mia Lindberg, maj 2020)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/studie--och-yrkesvagledning-pa-distans#h-Filmmedwebbforelasningomevagledning


Professionell samtal
Coachningssamtal

Motiverande samtal
Lösningsfokuserat samtal

Vägledningssamtal (Karriär / Studier)

Samtalsmetod

• Förväntningar

• Samarbete

• Kontrakt 

• Lyssna-tänka-
tala

• Syfte

• Tidsramar

• Klargörande / 
Tydliggöra 

• Information 
vs vägledning

• UPPTÄCKA-
FÖRSTÅ-GÖRA

• UTFORSKA-
TILLFÖRA-
UTFORSKA 

• Väglednings
aktiviteter

• Uppföljnings
samtal

• Aktiviteter efter 
samtalet.

• Vad är nästa steg?



UTU (Informationsutbyte)

Utforska vad individen redan vet: 
Vad känner du till om…? Lyssna och 
sammanfatta 

Tillför information: Kort (45-60 sek), 
sakligt, anpassat till 

Utforska: Vad tänker du om det? Vad 
innebär detta för dig? Lyssna och 
sammanfatta







:
VÄLKOMMEN TILLBAKA OM:

01234567890123450 10





Klicka här för att läsa mer

https://www.elgiganten.se/product/datorer-tillbehor/mus-och-tangentbord/ritplatta/WACCTL4100LKN/wacom-intuos-s-bluetooth-ritplatta-svart


https://padlet.com/joakimcao/digicao


En pedagog i det dolda - Ett lärandeperspektiv 

- Lärande i professionellt samtalsstöd: villkor för vuxna arbetssökandes 
karriärprocesser (Langström, 2017)
- Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och 
yrkesvägledande samtal med unga i migration (Sundelin, 2015)



Med VAD och VAR vill du jobba? 
- För helförvirrade, men också för bombsäkra…

Att väcka nyfikenhet på förändring





Illustratör: Jonas Medin
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Karriärprofil – med VAD och VAR vill jag jobba i framtiden?

Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö universitet 

KOMPETENSER

INTRESSEN

MILJÖ / SAMMANHANG
xxx

FRÄMSTA SIDOR

VAD? VAR?

ARBETE / UTBILDNING



Karriärprofil – med VAD och VAR vill jag jobba i framtiden?

Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö universitet 

KOMPETENSER

INTRESSEN

Miljö / sammanhang 
Student 1

FRÄMSTA SIDOR

VAD? VAR?

”Humanistiska ämnen”

• Bibliotek 

• Litteratur

• Språk 

• IT

• Humanistiska intressen  

• Arbetsglädje / lust 

• Balans mellan arbete/fritid. 

• Ett arbete som jag trivs med.

• Vill inte ett arbete som innebär mycket högt 

tempo och ständiga förändringar.

• Trygg arbetsmiljö 

• Vill känna mig delaktig, behövd, göra nytta 

och göra skillnad.
• Kreativ

• Empatisk - tålamod

• Öppen – flexibel

• Läsa av situationer/människor

• Lyhörd

• Anpassningsbar  

• Hjälpa/stödja andra

• Arbeta med barn

• Noggrann 

• Pedagogiskt arbete och stöd

”Vill byta yrkesbana – göra något som intresserar mig”
”Lätt att lära mig nya saker.”

”Viktigt med balans och omväxlande”

” Hälsosam och rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid ”

Microsoft PowerPoint



Först personen - sen "problemet"
• Var befinner jag mig i livet? Hur har jag tagit mig hit?
• Vad är viktigt för mig i framtiden?

• Vad har jag med mig i mitt bagage av erfarenheter och kunskaper?
• Vad vill jag förändra? Vad är jag nöjd med?
• Mirakelfråga: ”Om allt vore möjligt” – hur skulle jag då vilja leva mitt liv?



VAD

• Definiera dina färdigheter/skickligheter/kompetenser
• Eller fråga någon annan vad du är bra på…
• Fundera eller berätta om något du gjort som du varit nöjd med –

leta själv eller be andra leta efter kompetenser i berättelsen.
• Identifiera dina intressen / favoritintressen
• Definiera var du vill använda dina kompetenser =

FAVORITMILJÖER
• Hjälpa den sökande att bryta ner …



VAR
• Vad vill jag göra?
• Vilka kompetenser trivs jag med att använda?
• Var vill jag verka – i vilken bransch eller organisation? 
• Vad är viktigt i mitt yrkesliv?
• Vad kan yrket heta?
• Vilka kompetenser vill du använda dig av i yrkeslivet? 
• Vilken typ av bransch och organisation?

Intressen – Kompetenser - Värderingar = Bryt ner ytterligare



VAD vill du göra?

Kompetenser
Främsta sidor / Egenskaper
Kontext / Sammanhang (arbetsområde)

Detta är jag bra på och detta tycker jag om att göra – i
yrkeslivet.



• Kompetenser; i form av utbildning, erfarenhet eller från vardagslivet. Det du kan, vet, har 
gjort. Bekvämt med och göra.

• Intressen; Tycker om, gillar, kan tänka sig att studera eller arbeta med, får energi,
motivation. Styrkor och svagheter – det du gillar och inte gillar!

• Värdering; det som är viktigt för dig, prioritera, behöver för att fungerar eller få motivation,
driver, uppskattar, önskar.

• Arbetsförhållanden; Arbetsmiljö, människor och beteenden jag trivs / inte trivs med. Under
vilka omständigheter gör du ditt bästa arbete och är som mest effektiv? När blomstrar du som
mest?

• PIE-metoden; Genom att förstå marknadens behov, förstår du också var och hur dina resurser
bäst kan utnyttjas.

Material

https://mau.app.box.com/s/9zpowql1e15t12t5bgl5e22lb86gklbz
https://mau.app.box.com/s/9zpowql1e15t12t5bgl5e22lb86gklbz


VAD?
Observera  
Ge service
Hantera känslor 
Administrera 
Ansvara 
Analysera 
Motivera
Agera värd 
Behandla 
Ta beslut 
Lösa 
konflikter

Yrke
Område
Arbetsuppgifter
Organisation
Sammanhang
Entreprenörskap  

VAR?
Träna
Kost o näring 
Relationer 
Biologi
Laga mat
Träffa människor 
Kolla på film 
Datorer 
Psykologi
Resa
Spela i band
Starta eget







mailto:Joakim.cao@mau.se
https://www.linkedin.com/in/joakimcao/
http://www.digicao.nu/










StrategierDu Tid

Vad Var Hantera 
oro/rädslor

Nästa 
steg? Hitta tiden Närvaro i 

tiden

Insikt Utsikt Handlings-
plan
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