
 
 
 
 

 

 
Här möts de unga och yrkeslivet 

Linköpings tidning den 11 september 2006   
 

 

I veckan möttes ett stort antal människor i syfte att utveckla tankar och idéer kring 

samverkan mellan arbetsplatser och utbildning. Inbjudna till utbildningsdagen var 

gymnasiestuderande med inriktning på teknik och vård, lärare, politiker, 

utbildningsanordnare och arbetsgivare.  
 

 

Deltagarna sitter i en stor cirkel, vilket kännetecknar Open space-

metoden. Foto: Sara Hugosson 

 

På träffen fick de medverkande möjligheten att se praktiktiden med nya ögon och få 

kunskaper om yrken och arbetslivet inom industri-, teknik- och vårdsektorerna.  

 

Deltagarna satte själva agendan under temat "Arbetsplatsens roll i utbildning och praktik, 

möjligheter och utmaningar". En vägg längst bort i lokalen, fylld av tankar och idéer, vittnade 

om hög kreativitet.  

 

Brukar inte träffas  
Dagen, som hölls på Ekenäs lärcenter i Motala, arrangerades som ett delprojekt inom Lika 

Olika, som är ett Equal-projekt. Det har som mål att motverka diskriminering och utanförskap 

i arbetslivet. Landstinget i Östergötland, Regionförbundet Östsam, Teknik- och vårdcollege 

Östergötland och 200X var huvudaktörerna.  

 

Angeli Sjöström är producent på projektet 200X och en av dem som höll i trådarna runt 

utbildningsdagen.  

 

– Tanken är att skapa en mötesplats mellan unga och yrkeslivet. Här träffas grupper som 

vanligtvis inte träffas. Den här typen av projekt suddar ut fördomar unga har mot vuxna och 

tvärtom. Eleven kanske upptäcker att den där politikern i kostym är rätt trevlig ändå, berättar 

hon.  
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– Näringslivet måste vakna upp och släppa in fler ungdomar. Därför är dagar som denna 

oerhört viktiga, säger Markus Andreasson, 200X.  

 

Tänker ungefär likadant  
Frida Eriksson och Malin Nilsson från Motala går omvårdnadsprogrammets år 2 respektive 3. 

Det var första gången de medverkade i en sådan typ av arbetsmässa. Båda var så långt nöjda 

med dagen.  

 

Frida Eriksson och Malin Nilsson från Motala var nöjda med 

utbildningsdagen. Foto: Sara Hugosson 

 

– Det är bra att vuxna vill samma sak som ungdomar, att man tänker ungefär likadant, säger 

Frida Eriksson.  

 

De hade pratat med diverse yrkesfolk, lärare och rektorer och kände att de hade fått ut 

någonting av det.  

 

– Det är mycket som kan göras bättre när det gäller arbetslivet. Det känns som om alla kan 

tänka till lite extra, säger Malin Nilsson.  

 

Båda har erfarenhet av praktikplatser. Frida har precis börjat och tycker det känns bra. Även 

Malin gav sin praktik gott omdöme.  

 

Open space  
Dagen genomförs med hjälp av metoden Open space, en kreativ och demokratisk metod, som 

varit på stadig frammarsch under senare år. I dag används metoden för grupper med 5–1 000 

deltagare i mer än 100 länder.  

 

Deltagarna sitter i en cirkel och har hela ansvaret för att ge mötet ett innehåll. Det bygger 

alltså på allas grundläggande vilja att vara delaktiga, och det är inte ofta det är tyst i lokalen. 

Metoden lockar fram nya frågeställningar och startar ständigt nya diskussioner.  

 

I Open space-metoden deltar alla på lika villkor, oavsett yrkesgrupp. På detta sätt tas alla 

parters behov, önskemål och krav upp. I metoden tillämpas inga direkta tidsdirektiv, och i 

centrum av cirkeln står kaffe och tilltugg.  
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– På detta sätt behåller vi dynamiken från kafferasten, då man har som trevligast, berättar 

Angeli Sjöström.  

 

Hon får medhåll av kollegan Markus Andreasson.  

 

– Dagen blir som en enda lång kreativ fika!  

 
 


