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 Professionalisering av tjänster som 

erbjuds av yrkesrådgivare/

vuxenutbildare/coacher som arbetar 

med ungdomsarbetslöshet  

 Förbättring av administrativa rutiner 

inom yrkesrådgivning  

 Mer effektiv yrkesvägledning och ar-

betsplatsplacering  

 Stöd i inlärningsprocessen med hjälp 

av en flexibel metod som är anpassad 

till unga vuxnas behov och förmågor  

 Förbättrad möjlighet till utbildning 

med fokus på fortsatt sysselsättning, 

vilket leder till minskad arbetslöshet  

FÖRDELAR  

igma3 fungerar för dig 

Igma3-strategin  

Inom dagliga tjänster är många organisationer involverade i utbildning, rådgivning 

och anställning av unga: (vuxen-)utbildning, yrkesutbildning (VET), kommuner, ar-

betsförmedlingar, icke-statliga organisationer, etc. Alla dessa organisationer anvä-

nder sina egna metoder för vägledning, yrkesrådgivning och arbetsplatsplacering. 

Eftersom det inte finns någon samordning mellan de olika organisationerna ges 

liknande vägledningstjänster till en och samma person flera gånger, eller så erbjuds 

passande tjänster vid fel tidpunkt. Dessutom saknas en professionell standard och 

utbildning för yrkesverksamma på området yrkesrådgivning (både inom och utanför 

utbildningssystemet) i de flesta EU-länder.   

Igma3-metoden besvarar dessa utmaningar. Igma3 tillhandahåller verktyg och stöd 

till personalen för att de ska kunna hjälpa unga i riskzonen mot att bli mer 

självgående. På servicenivå stöttar igma processen att individualisera erfordrade 

tjänster och styra in ungdomarna på önskad karriärväg. Och genom att tillhandahålla 

en integrerande strategi för nätverk hjälper igma till att arrangera anpassningen av 

tjänster, samt att öka samverkan. Genom att övervaka de framsteg som görs hjälper 

igma till att visa på god styrning av den finansiering som gjorts tillgänglig för att 

bekämpa ungdomsarbetslöshet, samt att få insikt i de tjänster som verkligen behövs 

men som fortfarande saknas. Igma3 underlättar för unga att komma in i arbete med 

hjälp av engagemang hos de regionala intressentnätverken (inklusive arbetsgivare) i 

vägledningsprocessen, för att kunna erbjuda unga vuxna verklighetsbaserade, 

skräddarsydda studie- eller yrkesmöjligheter.   

En komplett lösning på problemet ungdomsarbetslöshet  

Igma3 är en uppsättning verktyg som ska hjälpa till att professionalisera personal in-

om vuxenutbildning som arbetar med yrkesrådgivning och arbetsplatsplacering för 

ungdomar.   

 Igma3 ger: 

 Igma3-metoden för yrkesverksamma. Den här metoden är efterträdaren till den 

metod som togs fram under företrädarens varaktighet, berikad med en strategi 

för arbetsplatsplacering.  

 Läroplan och online-utbildningsmaterial för regionala intressentnätverk. Materi-

alet består av 5 moduler:  

Modul 0: Introduktion till utbildningen 

Modul 1: IGMA-metoden 

Modul 2: Yrkesvägledning och coachning enligt IGMA-metoden  

Modul 3:  IGMAs individuella profilering och bedömning mot arbets-

marknaden och yrkesutbildning (AVET) 

Modul 4: IGMAs arbetsgivarmedverkan  



UTBILDNINGSMATERIAL   

Hela materialuppsättningen består av en metodisk handbok som beskriver IGMA 3-

nivåerna i detalj, coachers och case managers yrkesmässiga roller samt viss 

bakgrundsteori och praktiska exempel på hur modellen kan användas.  

Uppsättningen ger även en läroplansbeskrivning. Den här beskrivningen presenteras 

på ett mycket flexibelt sätt genom att erbjuda stora uppsättningar 

utbildningsövningar för att hjälpa deltagarna att utveckla kunskap och färdigheter på 

områdena för den professionella profilen. Den här utformningen av läroplanen 

möjliggör för utbildarna att göra ett lämpligt urval av övningar som bäst uppfyller 

deltagarnas utbildningsbehov.  

Slutligen innehåller materialet en stöttande Moodle-plattform. Där kan utbildarna 

hitta stödmaterial: litteratur, exempel, övningar för deltagarna, stödmaterial för 

deltagarna och liknande. Detta material kan användas kombinerat med de övningar 

som finns i läroplansbeskrivningen.  

This project has been funded with support 

from the European Commission. The IGMA3 

project reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsi-

ble for any use which may be made of the in-

formation contained therein.  

Från partnerskapets femte transnationella möte 

i Santander, Spanien. Huvuddelen av diskussio-

nen handlade om anpassningen av metoden 

och marknadsföringen av igma3 för arbetsgiva-

re.  
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Igma3 är efterträdaren till två tidigare projekt, igma1 och igma2. En 

av igma-metodens framgångar är att metoden testas om och om 

igen.  

I igma3 har parterna från Sverige, Nederländerna, Grekland, Spanien, 

Ukraina och Norge engagerat sig i pilotaktiviteter för att kunna testa 

online-utbildningsmaterialet med en grupp rådgivare/coacher/

utbildare. Feedback kommer att ges till partnerskapet för att kunna 

förbättra utbildningsmaterialet och därmed ta det till nästa nivå.   

TESTA OCH FÖRBÄTTRA  

simplifying IT 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsa-

la, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

www.smov.vn.ua  
spv.smov@gmail.com 
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