Den ljusnande framtid är din!
Långt borta men ändå nära
Just nu bedriver skolan distansundervisning men jag finns här som vanligt för dig som vill
bolla tankar och idéer kring nuvarande och kommande studier och framtidsdrömmar.
Tveka inte att kontakta mig!
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En utmanande träning
Att plugga på distans är en utmaning. Det ställs nu än högre krav på dig att själv vara
drivande; att logga in, signa upp och studera på egen hand. Jag vet av egen erfarenhet att det
kan vara tufft. Hör av dig till oss på skolan så försöker vi hjälpa dig genom det här.
Många av er kommer att läsa vidare på högre utbildning i framtiden. Det kommer finnas
dagar då du inte ska vara i skolan utan arbeta hemma med att läsa, skriva, undersöka,
formulera och fundera. Se detta som en perfekt träning inför det. Disciplin och förmåga att
arbeta självständigt kommer att gagna dig i framtida studier och arbete då det ofta är
mindre tillrättalagt än i gymnasiet.

Härligt och besvärligt att smida framtidsplaner
Som studie- och yrkesvägledare vill jag inspirera och stötta dig i dina framtidsplaner. Att sia
om framtiden känns svårare än någonsin i dessa dagar då världens forskare och förstå-sigpåare lägger pannan i djupa veck och egentligen ingen vet vad som kommer att hända.
Tiden får utvisa och den dag detta bli historia kommer det med all säkerhet vara en
dramatisk period att berätta om. Hur blev det? Varför blev det så? Kunde vi gjort på något
annat sätt? Vad var det bästa att göra? Vem hade rätt?
Det är lätt att drabbas av panik ändå, för vad detta ”coronadrabbade” tillstånd kommer att
göra med vårt samhälle. Vi översköljs med nattsvarta nyheter om börsras, varsel,
massarbetslöshet och allvarsamma farhågor bland sjukvårdspersonal.

Framtiden är snart här – och den är din!
Detta tillstånd vi befinner oss i nu kommer att gå över och samhället kommer att behöva
just dig.
För dig som går i årskurs tre och snart ska lämna gymnasiet är det nu extra viktigt att ha en
plan A, en plan B och en plan C. Du som tänkte ta ”sabbatsår” kan behöva tänka några varv
extra eftersom konjunkturen kommer att vika framöver. Kanske behöver du fundera på att
gå in i högre utbildning tidigare är vad du tänkte dig.

Framtidsspaning
Flera av arbetsmarknadens sektorer står inför stora pensionsavgångar och vi har massor
med utmaningar i samhället som behöver lösas. En del av dagens jobb och yrken kommer att
försvinna i digitaliseringens framfart. Så har det alltid varit historiskt. Kruxet är att det är
svårt att veta när vi nu befinner oss mitt i ett sådant skifte. Det kommer också att växa fram
nya yrken som kan förvalta, utveckla och förfina vår digitala värld.
Vår tids ödesfråga, hur vi bromsar den globala uppvärmningen behöver också en hel arsenal
med människor som är intresserade av samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och
beteendevetenskap. Hur vi utvinner energi på ett smartare sätt, hur vi transporterar oss
själva och varor vi köper och säljer och hur vi kan förändra vårt kollektiva beteende så att vi
bättre förvaltar vår planet. Alla behövs på olika vis för att kunna bidra i kampen mot den
globala uppvärmningen - också en kurva som behöver plattas till, för att använda ett
dagsaktuellt uttryck.
Samhället är också i stort behov och omedelbart behov av dig som kan tänka sig att arbeta
med att vårda, trösta, stötta eller utbilda och inspirera.
Det finns massor att göra och nyckeln finns i att du utbildar dig.

Att fundera på yrken
Som studie- och yrkesvägledare är jag intresserad av vad folk gör hela dagarna och varför.
Yrken och arbetsområden som jag fått upp ögonen mer för de senaste dagarna är:








Epidemiolog
Att man kan forska på känslor i förhållande till statistik
Att matematiker kan forska på spännande saker som existentiella risker, extrema
risker och smittspridningsmodeller
Att det finns programmerare, användbarhetsexperter, innovatörer,
gränssnittsdesigners som arbetat med att ta fram och utveckla digitala verktyg för
distansmöten.
Att historiker hjälper oss förstå det förgångna, uppmärksamma oss på mönster som
kan bli vägledande för människor som ska planera inför framtiden.
Hur värdefullt det är med människor som har bra språkkunskaper och kan hänga
med i vad som skrivs, sägs och görs i andra länder.

Vilka yrken eller kunskapsområden har du själv uppmärksammat den här veckan?
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