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Digitala Gymnasiedagarna och Future Skills; förväntningar och farhågor
Diskussion i grupper om 5-6 st i 20 min, återkoppling i storgrupp 20 min.
Vad har du för förväntningar på dagarna?
Bra för SYV som kommer kunna stötta varandra. Fler som annars inte tar för sig
kanske kan våga och kunna det nu. Kan ex bli bra för hemmasittare. Eleverna bör vara
rätt förberedda nu. Positivt för de som inte gillar stora grupper eller för stora lokaler,
positivt för de föräldrar som annars inte löser att komma till mässan. Tar bort fokus
från event och goodiebags.
Vad ser du för farhågor vid denna digitala lösning?
Lite svårt med en textbaserad mässa, ex för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Farhåga att nätverken inte ska fungera eller vara tillräckliga, det kan bli pratigt i
klassrummen och alla kanske inte hör. Elever med andra modersmål kan också ha
svårt att höra tillräckligt bra tillsammans med andra. Future skills blir kanske inte lika
spännande när det är teoretiskt. Oro för dumma kommentarer i chatfunktionen men
hoppas på att moderator löser det.
Lärarnas uppgift i år är annorlunda; hur ser du på det?
Större ansvar på dem i år och tydligt hela skolans ansvar för SYV. Får olika signaler från
lärarna både positiva och negativa. Detta har gett ett bättre samarbete SYV/lärarna där
de är mer aktiva än tidigare. De ”tvingas” in i de digitala verktygen vilket kan ge
positiva effekter i annat på skolan.
Elevernas upplevelse i år är annorlunda; hur ser du på det?
Positivt om tekniken fungerar, hoppas på att det är väl förberett tekniskt på skolorna.
Öppet hus får ännu större betydelse i år.

Digitalt verktyg för att räkna på utbildningsplan hos Vux i Kungsbacka,
Jeannette Lindahl Vux Kungsbacka
Jeannette visar en mall som är byggd i Excel av utvecklare i Kungsbacka kommun och
räknar fram de examen från gymnasieskola som vuxenutbildningen i Kungsbacka kan
utfärda. Dokumentet kan sedan skrivas ut och skickas hem eller mejlas till eleven.
Skillnad mot Skolverkets material är att det går bättre att spara ner och skriva ut, och
lättare kan redigeras och ha som arbetsmaterial genom att exempelvis färgmarkera
och stryka under.
Man får gärna höra av sig till Vux i Kungsbacka om man är intresserad av materialet.
Då det är egenbyggt i Excel behövs vissa instruktioner eftersom man annars kan råka
”förstöra” de uppbyggda reglerna i programmet och det då inte finns någon support.

Vux-verktyget Glasögonmetoden, En digital metod för att vägleda via
mejl, Helena Gunnarsson
Helena jobbar med distanseleverna på Vux i Göteborg. De är 5 st som arbetar med att
utveckla metoder och tekniker inom digitalisering sen 2018. Man arbetar efter CIPmodellen och har många vägledningssamtal online via Microsoft Teams, vägledning via
mejl och webbinarier. Snart har de igång en chat för eleverna med SYV.
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Glasögonmetoden är en metod för skriftliga vägledningssamtal, oftast via e-post, i fyra
delar som de blev de inspirerade till vid en träff i oktober 2018.
Hos Vux i Göteborg går mejlen in genom ett första ”filter” hos kommunen och kommer
endast till deras inkorg om det är ett mejl som gäller vägledning.
Metoden går ut på att man läser mejlet fyra gånger innan man svarar, med fyra olika
synsätt; 1. DEN EGNA KÄNSLAN, 2. TEMA OCH BAKGRUND, 3. BESTÄMNING och 4.
INFÖR MITT SVAR. Vid varje steg tas ställning till vissa frågor för att bättre förstå
mejlets innehåll, avsändarens intentioner och hur upplägget av svaret kan vara. Man
tänker igenom alla delar, såsom hur hälsningsfrasen ska utformas, att ge positiv
feedback i passande delar, finns det frågor att direkt besvara och vart vill jag ställa
öppna frågor för vidare ”samtal”.
Kan tyckas vara ett långsamt sätt att svara på mejl, men ger ett verkligt sätt att komma
åt vägledningen i mejlet. Efter ett tag behöver man heller inte ha materialet bakom
tillhands utan det flyter på av sig självt. Detta är ramen de utgår ifrån, men alla gör ju
också egen tolkning av innehållet. På detta sätt blir mejlet endel i en process och inte
endast ett informationsmejl. Det ger SYV ett sätt att träna in en tydligare ram för sin
dialog i skrift med sökande. SYV väljer ofta att lägga in till en öppen fråga i slutet för att
bjuda in till fortsatt dialog till dess att mejlkonversationen avslutas av avsändaren. Vux
Göteborg har valt att ha en gemensam avsändare men skriver sitt förnamn i
hälsningen. Helena vill också tipsa om evagledning.se där det finns en mängd
webbinarier inom området att ta del av.
Metoden finns bifogat anteckningarna.

Digitala möten med elever
Diskussion i grupper om 5-6 st i 20 min, återkoppling i storgrupp 20 min.
Hur har det påverkat samtalskvaliteten med digitala möten?
Bjudit in de som vill komma fysiskt och de flesta har velat göra det. I vissa grupper har
få testat digitala möten, ex på grundskolan. För en SYV har 2 av 75 elever valt digitalt
möte med kamera på. SYV kan vara en kontrast i allt det digitala idag, där samtalet är i
fokus. Ungdomar i gymnasieskolan är kanske mer benägna att ha videon igång,
sökande till vux mejlar eller ringer gärna. Digitala föräldramöten har gjort att fler
föräldrar önskar medverka vid de enskilda vägledningssamtalen. Kvaliteten på
samtalen behöver utvärderas, hur uppfattas de egentligen av den sökande? Generellt
sätt rätt låg kompetens kring att hålla digitala möten, men nu måste alla träna.
Vad fungerar bra/bättre än tidigare?
Man blir lättare anträffbar med kort varsel än tidigare, men måste också begränsa sig i
det. Vägledning via mejl kan vara bra för de sökande som behöver längre tid på sig, att
inte direkt behöva få frågor som man förväntas svara på. Det passar inte alla och det
gäller att vara lyhörd för vad som passar personen bäst. Vissa behöver få tid att tänka
igenom sina svar och frågor. Bra att kunna förbereda sig lite mer än annars, att
exempelvis ha digitala dokument redo för eleven innan. Positivt att nu blivit ”tvingad”
att lära sig ett digitalt sätt att ha samtal som man kan välja vid behov framöver.
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Vad fungerar mindre bra/dåligt?
Svårt att läsa kroppsspråk och annorlunda att inte kunna göra det. Kan vara svårt att
höra när målsman är med som kanske är mindre van. Kan inte heller veta om någon
står bakom och lyssnar eller om man har ett enskilt samtal. Om man ställer en
utmanade fråga och sökande blir upprörd, vad gör man då?! Blir generellt inte lika bra
samtal som fysiska, mer information än vägledning.
En oro inför hur detta kan påverka arbetslivet på sikt för de som begränsas att vara ute
i sociala sammanhang. De som idag är hemmasittare får inte den träning i sociala
kontexter som de behöver.
Hur vägleder man om man inte syns (per telefon eller avstängd kamera)?
Har du misstag vid digitala vägledningssamtal som du vill dela med dig av (så andra
inte gör om samma sak)?
Hur använder vi tekniken för att nå ut till alla?
Det kan behövas starthjälp att få igång grupper, exempel nämns med grupp för
arbetslösa som fått hjälp att komma igång och sedan blivit mer digitalt självgående.
Tipsar om att det finns flertalet Facebookgrupper kring ICT och IKT där man kan få
ideer på digitala lösningar. Göteborg har gjort digitala filmer att publicera och haft
digital föräldrainformation. Mer information planeras att skapas i digital form.
Kungsbacka har startat frågan kring gemensam digital lösning inom GR för ex portfolio
genom hela elevens skolgång.

Inbjudan, anteckningar och övrigt material från SYV-nätverkets möten
återfinns på www.goteborgsregionen.se.
/Sandra Ström
sekreterare
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