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Transnationellt utbyte med Frankrike inom 
projektet Vägledning för livet 
 
Inom det ESF-finansierade projektet Vägledning för livet genomfördes en studieresa till 
Paris för att se hur de arbetar med neutrala mötesplatser för vägledning samt för att jämföra 
det svenska och franska vägledningssystemet. Resan genomfördes under höstlovet vecka 44, 
2017 och deltagare på resan var delprojektledare samt 6 studie- och yrkesvägledare från 
gymnasium och vuxenutbildning i de tre områden som deltar i projektet: Skaraborg, 
Fyrbodal och Sjuhärad.  
Under resan genomfördes besök på:  Bureau Information Jeunesse (BIJ); Centre 
d'information et de Documentation Jeunesse (CIDJ), Centre d'Information et d'Orientation 
Ouest (CIO), Mission Locale de Paris 
 

BIJ, Bureau Information Jeunesse 
2017-10-30 

 

Besök på Bureau Information Jeunesse (BIJ) i 

Levallois den 30/10 2017. 

Vi togs emot av Mme Véronique Boniface, vars 

titel var Director of Communication for Youth 

och som förestår kontoret. Véronique hade 

tidigare arbetat med kommunikation på ett 

företag. Vid kontoret arbetade ytterligare två 

personer, en kvinna och en man som båda 

tidigare jobbat med yngre barn i barnomsorg och 

skolverksamhet. Det fanns inga direkta krav på 

vilken utbildning man behövde för att arbeta på 

BIJ. Det enda kravet var att man hade en 

universitetsexamen. De tre på BIJ verkade ha ett 

gott, prestigelöst samarbete och deras olika 

personliga styrkor gjorde att de kompletterade 

varandra och utgjorde ett fungerande team. 

Målgruppen är boende i kommunen i åldrarna 14 

– 25 år. Vid 14 år sker valet till gymnasiet 

(Lycée) och 25 år är den övre gränsen för när 

man senast måste vara klar med sina 

gymnasiestudier, vilket man normalt är vid 18 års 

ålder. Målsättningen är att eleverna skall klara sin 

examen på tre år och få ut en baccalauréat eller 

Le Bac som fransmännen säger. Med denna i 

handen kan man sedan söka sig vidare till universitet (statliga eller privata) eller till 2-åriga 

påbyggnadsutbildningar inom sitt yrke. Universitetsstudier vid statliga universitet kan bara 

sökas inom den egna kommunen. Detta innebär att om man gått Lycée i det distrikt som 

Levalloise ligger så kan man endast fortsätta på ett statligt universitet inom den regionen. Så 

trots närheten till Paris får inte ungdomar söka sig till ett statligt universitet i Paris kommun. 

Mme Véronique Boniface,, Director of 

Communication for Youth 



 

 

 

 

 

 
2 

 

Vill man söka ett privat universitet (som tar bra betalt för utbildningen, c:a 10 000 €/år) så kan 

man söka sig vart man vill.  

Informationskontoret ligger i den välmående förstaden till Paris, Levalloise där det bor ca 70 

000 människor. Invånarna har det gott ställt och är välutbildade med bra jobb och goda 

inkomster; ett mönstersamhälle med minimala sociala skiktningar och etnisk fransk 

population. Levalloise är en välmående och rik kommun och man har bestämt att satsa mycket 

pengar på detta kontor och de insatser som de levererar.   

 

BIJ servar ca 4 000 elever på skolorna i kommunen och man åker vid behov och vid 

informationer ut till skolorna. Skolorna har enbart pengar till undervisning så 

informationsspridning av t ex vidareutbildningar och arbetsmarknad svara BIJ helt och hållet 

för. I de fall det behövs en studie- och yrkesvägledare så hyrs dessa in och många av dem är 

coacher och psykologer som arbetar som egna företagare. 

På BIJ-kontoret träffar de bara ca 10-15% av ungdomarna och då är det de som själva valt att 

gå dit och har föräldrar som kan betala vad det kostar. Resten av ungdomarna får hoppas på 

att de blir utvalda att få vägledning genom skolan. Det är lärarna som avgör vem som är i 

störst behov av att träffa en vägledare och därmed kan få vägledning via skolan. Övriga får 

goda råd av sina lärare. Privatskoleelever från välbärgade hem har ofta möjligheten att gå till 

privata coacher och psykologer specialiserade på karriärvägledning. 

Det första intrycket vi fick när vi kom in var känslan av en resebyrå. Tre öppna 

skrivbordsplatser i en gemensam lokal och längs 

väggarna och på delar av golvytan hyllor fyllda 

med färgglada broschyrer. En publik dator som var 

avsedd för informationssökning och/eller 

intressetest.  Ett runt bord med några stolar mitt i 

lokalen. Vår undran blev: Hur har man känsliga 

eller ostörda samtal här om det inte finns något rum 

där man kan gå in och stänga dörren om sig? 

 

Det fanns ytterligare ett rum en trappa ner där man 

erbjöd bland annat gruppundervisning i t. ex. 

studieteknik. Denna kostade dock pengar (ca 150 € 

för tio gånger). I övrigt så var vägledning gratis hos 

BIJ.  

Förutom kurser i studieteknik jobbar man även med 

kurser i CV-skrivande, om att tänka och handla 

entreprenöriellt och föreläsningar om olika 

universitetsutbildningar. Man hjälper också 

ungdomar att hitta sommarjobb men ungdomen 

själv får besöka företaget för att lämna sitt CV och genomföra en eventuell 

anställningsintervju. Förberedelserna är noga inför detta och man går igenom allt, från 

skrivande till uppförande och klädkod. Man hjälper också till med studieresor och 

företagsbesök men även utlandsresor till olika länder. Kontoret hade många olika förslag på 

resmål och priserna var humana och förmodligen subventionerade (700 € för 10 dagar i Japan 

t. ex.).  

För att locka till sig ungdomar brukar BIJ utöver vägledningsinsatser anordna diverse 

aktiviteter och happenings av olika slag. För en tid sedan anordnades en ”Escape Room 

Activity” som tyvärr inte slog så väl ut. Endast 30 ungdomar kom. Levalloise är en liten 

Kristina på BIJ 
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kommun som ligger i direkt anslutning till Paris. Närheten till huvudstaden bidrar, enligt Mme 

Boniface, till att ungdomarna väljer bort BIJ och deras aktiviteter till förmån för det rika 

utbud som storstaden erbjuder. Man kan fråga sig varför de anordnar dessa fritidsaktiviteter 

och inte håller sig till kärnverksamheten, vägledning. Kanske är deras uppdrag inte så snävt 

att det behövs. Kanske är tanken att locka ungdomarna till en verksamhet som inte är 

obligatorisk. Med vår svenska studie- och yrkesvägledarblick såg vi hur många fler ungdomar 

skulle ha kunnat få tillgång till vägledning om de hade fokuserat på kärnverksamheten. 

BIJ lyder under utbildningsavdelningen i kommunen men verkade inte ha samma strama 

ekonomi som de kommunala skolorna tampades med. Vi uppfattade det som att BIJ hade fria 

tyglar att göra vad de ville vilket underlättades av en rejält tilltagen budget och inte några 

direkta mål att jobba emot. Så länge de hade en borgmästare med goda avsikter och en 

övertygelse om att det är viktigt att satsa på ungdomarna, var personalen på BIJ inte oroliga. 

De resonerade som så att eftersom det är en kommun med välbärgade invånare med höga krav 

på samhällsservice kommer det även fortsättningsvis att finnas krav på en verksamhet som 

deras. 

Det var intressant att se hur deras sätt att organisera studie- och yrkesvägledning skiljer sig 

från vårt sätt. Medan vi understryker likvärdighet och rättvisa samtidigt som vi jobbar 

kompensatoriskt har de dragit det kompensatoriska arbetssättet till sin spets vilket gör att det i 

våra ögon mer handlar om särbehandling för de längst ner på den socioekonomiska stegen, de 

mindre begåvade och de minst studiemotiverade. Detta blir extra tydligt eftersom de bäst 

bemedlade överhuvudtaget, eleverna i privatskolor, inte får någon vägledning alls via skolan 

utan får bekosta detta ur egen ficka. 

 

Sofia Holm och Göran Tholin 17/11 2017 
 
 

The french youth information network  
2017-10-30  
 

Utanför CIDJ i Paris  
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CIDJ, Centre d'information et de 
Documentation Jeunesse. 
 
Vi fick träffa madame Morgane Krause som 
arbetar som vägledare och Sophie som fick 
tjänstgöra som tolk till engelska. 
CIDJ är namnet på det nationella centret för 
information och vägledning för unga i 
Frankrike. Man har ett nätverk som spänner 
över hela landet med 30 regionala center 
CRIJ och 261 lokala center BIJ och det 
nationella centret, CIDJ, fungerar som 
samordnare. Det arbetar ca 5 000 personer 
inom hela organisationen. 
 
CIDJ:s verksamheter 

● CIDJ utarbetar och uppdaterar 

informationsmaterial, både skriftligt 

och digitalt nationellt.  

● Man erbjuder och håller i kurser för 

de som ska arbeta med ungdomar.  

● Man tar emot ungdomar som har 

frågor angående studier och arbete 

m.m. 

● På CIDJ arbetar inte bara vägledare, utan där finns även representanter för 

bostadsförmedlingen, Arbetsförmedlingen, Mission Locale, jurister och 

entreprenörskap. Man driver också ett café för föräldrar.  Det finns också särskilt 

informationsmaterial som riktar sig till personer med funktionshinder.  

● CIDJ ska också informera unga människor om möjligheten att studera eller arbeta i 

andra länder och samarbetar därför med olika internationella organisationer bl. a. 

Europa Direct.  

 
CIDJ har stora, men ganska tråkiga lokaler, belägna strax bredvid Eiffeltornet. De är en icke-
vinstdrivande organisation som får 43% av sina pengar från staten, EU, regionen och från 
staden Paris. Resterande 57% är inkomster från det material som de producerar och säljer.  
Organisationen har funnits sedan 1969 och startades av ministeriet för ungdomar och sport. 
 
De flesta besökare på CIDJ är mellan 13 - 30 år, men även äldre arbetslösa kommer. Skolorna 
skickar en del ungdomar till centret, men många kommer med sina föräldrar. Besökarna 
efterfrågar mest information om studieval, yrken, praktik, att söka jobb, individens 
rättigheter, livslångt lärande, möjligheten att röra sig inom Europa, bostäder samt 
entreprenörskap. Besökarna kan komma från hela landet, men den lokala informationen ex. 
den om arbetsmarknad finns på de lokala centren. Informationen ges individuellt eller i 
grupp. man arbetar också med olika typer av tester som t.ex. intressetest. 
Besökare som kommer får först köa för att få träffa en receptionist och blir sedan hänvisade 
till rätt person.  
CIDJ har alla sociala medier och försöker att synas där ungdomarna är. 
 

Sophie och Morgan inne på CIDJ 
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CIDJ ska informera och uppmuntra 
ungdomar att studera och arbeta inom 
Europa, men Brexit har gjort 
fransmännen tveksamma till att skicka 
ungdomar till Storbritannien. Bland 
annat så visar man på möjligheten att 
studera engelska i Sverige! 
Det finns också något som heter PIJ, 
Points Information Jeunesse. 
På platser där många unga befinner sig så 
finns informationsdiskar där man kan 
hitta information om studier och arbete. 
Det kan vara på tåg- och busstationer, 
köpcenter mm. De är delvis bemannade. 
 
På CIDJ arbetar journalister, editörer, 
ungdomsarbetare, nyhetsletare, 
projektledare samt administrativ personal 
och vägledare ca 75 personer totalt. För 
att få arbeta som vägledare krävs att man 
har en masterutbildning från universitet, 
men det finns ingen särskild studie- och 
yrkesvägledarutbildning. 
 
Verksamhetens utmaningar handlar 
framförallt om att nå ut till fler personer, särskilt de som har svårigheter av olika slag. De 
som klarar sig själva behöver inte CIDJ:s hjälp, man ska prioritera ex. de ungdomar som 
hoppat av gymnasiet. Den som avbryter gymnasiet har några år på sig att komma tillbaka för 
att avsluta sin utbildning, men sedan är det kört. Det finns ingen vuxenutbildning. 
 
Framgångsfaktorer för verksamheten är att personalen har hög utbildning och därmed 
troligen “hög status” i samhället. Det finns tre viktiga ledord för verksamheten. Det ska vara 
gratis, besökaren får vara anonym och det råder sekretess.  
Ytterligare en viktig framgångsfaktor är att man samlar så många olika verksamheter i 
samma byggnad, intressanta för individens framtidsperspektiv. T.ex man når de som behöver 
en bostad och de kan då samtidigt hitta information om utbildning och arbete m.m.  
När vi var där ringlade kön lång fram till första disken och de berättade att ibland stänger 
man kl 15, trots att det är öppet till kl 18, för att hinna prata med alla som kommit. Nöjda 
ungdomar kommer gärna tillbaka med choklad! 
 

Den svenska delegationen utanför CIDJ 
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CIO – Centre d'Information et d'Orientation Ouest 

West Careers guidance center 
2017-10-31 
Vi besökte CIO, Centre d'Information et d'Orientation. Paris är indelat i 3 olika områden. Vi 
besökte ett lokalkontor i området, Paris Väst. Vi träffade en av psykologerna som arbetade 
där, Marie Christine  Dubost och fick en genomgång av franska skolsystemet och deras 
verksamhet. Deras målgrupp är ungdomar. De arbetar med ungdomar på grundskola och 
gymnasieskola. 
 
CIO åker ut till de kommunala skolorna och möter elever individuellt och i grupp. De väljer 
själva ut vilka som ska få enskilda samtal. Då deras tid är begränsad erbjuds endast korta 
samtal på plats efter det erbjuds eleverna samtal på lokalkontoret dit de själva tar sig med 
eller utan föräldrar.  
De erbjuder även dropp-in verksamhet för övriga intresserade. Alla aktiviteter är gratis. 
 
På CIO är alla anställda utbildade psykologer. Efter avklarad universitetsutbildning ska de 
även göra ett lämplighetstest för att jobba på CIO. Testet består av frågor inom psykologi, 
ekonomi och biologi. När vi besökte CIO jobbade 20 psykologer och fyra 
sekreterare/administratörer på kontoret och tillsammans hade de ansvar för tre områden 
(arrondissement) inom Paris. Utöver kontoret vi besökte finns det fem andra kontor som 
ansvarar för de övriga delarna av Paris.  
Eftersom att skolorna inte har vägledning på samma sätt som vi har i Sverige är CIO’s syfte är 
att vägleda ungdomarna igenom det kaotiska skolsystemet som finns i Frankrike. Ca 80% av 
avgångseleverna i gymnasiet går frivilligt till Vägledare från CIO för att få vägledning inför 
fortsatta studier och framtid.  
 
CIO berättar att många avgångselever i gymnasiet är väldigt stressade över sin framtid. I 
nuläget är det ont om jobb och för elever som gått ett yrkesprogram är det svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden direkt efter skolan. Dessa yrkesungdomar försöker med att börja 
studera på högskolor och universitet, men har svårt att klara av studierna.  

Den svenska delegationen utanför CIO väst 
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Trots att CIO kommer i kontakt med en stor del av eleverna tack vare skolbesök, tidningar, 
broschyrer och vägledningssamtal ser CIO att den största utmaningen just nu är att minska 
avbrott i skolorna. Detta är en ännu större utmaning i Frankrike än i Sverige, eftersom att 
Frankrike inte har något motsvarande system som vår vuxenutbildning, vårt kommunala 
aktivitetsansvar eller våra folkhögskolor. Frankrike har inte samma möjligheter till att fånga 
upp elever som hoppat av skolan och låta dem slutföra skolan som vi har i Sverige. Upp till 25 
år är det okej att återvända till skolan du hoppade av från, men är du äldre än det är det 
väldigt sällan någon kommer tillbaka för att slutföra studierna.  
 
CIO möter ungdomarna och deras familjer på en väldigt bred nivå. CIO syns ute i skolornas 
dagliga verksamhet, möter elever individuellt och i grupp, samtidigt som de har egen dropp-
in verksamhet för övriga intresserade. Detta tror vi gör att CIO lyckas fånga upp väldigt 
många ungdomar som är i behov av vägledning. Även det att staden är uppdelad i områden, 
för att tillgodose att det finns tillräckligt med CIO-kontor gentemot antalet skolungdomar.  
Vi anser även att en välutbildad personal är en av CIO’s framgångsfaktorer. Det att alla 
anställda är psykologer, som även klarat av CIO’s lämplighetstest, lägger ribban på höga 
höjder och utstrålar professionalitet och kunskap.  
 
Det vi tar med oss från besöket är ett bredare perspektiv på vägledning. I Sverige är vi väldigt 
unika med att ha en vägledarutbildning och ett uttalat vägledaryrke. Det intressanta är därför 
att kolla på hur andra länder sköter studie- och yrkesvägledningen av elever och vuxna. 
Intressant att se vilka professioner som är vägledare i andra länder, vilka myndigheter som 
erbjuder vägledning, samt var och när vägledning erbjuds.Utifrån besöket ser vi en brist hos 
oss på psykologer som arbetar inom våra verksamheter och som säkert skulle göra vår 
verksamhet mer kvalitetssäkrad. 
 
Vi tar även med oss en jämförelse mellan Sverige och Frankrike. Besöket i Paris visar på att 
Frankrike inte alls har ett lika brett skolsystem som vi i Sverige har. Hoppar du av skolan hos 
oss finns det många andra vägar att gå för att få en utbildning. Vår uppfattning är att det inte 

Pärmar med vägledningsmaterial, Marie Christine Dubost och Sophie 
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alls finns lika många vägar i det franska skolsystemet. Frankrike har ingenting som 
motsvarar vår vuxenutbildning eller våra folkhögskolor.  
 

Mission Locale de Paris,  
2017-10-31 
Alldeles i närheten av La Tour Eiffel ligger Centre d´Information et de Jeunesse (CIDJ) där 
vi var redan på måndagen. Där är även verksamheten Mission locale de Paris belägen och vi 
får information om verksamheten av Mr. Thierry Gassien som är vägledare (engelsk titel: 
Social and vocational integration 
counselor).  
 
Man arbetar med ungdomar mellan 16 och 
25 år som har hoppat av skolan och som 
absolut inte vill gå tillbaka till skolan. Man 
tar emot mellan 20 - 25 000 ungdomar 
varje år. 
 
Inom Mission Locale de Paris finns en icke 
vinstdrivande verksamhet som heter 
Parcours Le Monde och som uppmuntrar 
ungdomar/unga vuxna i åldern 18 - 30 år 
att ge sig ut i världen som volontärer. 
Projektet finansieras av EU och heter 
European Voluntary Service och finns 
förstås även i Sverige där det nationellt 
administreras av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) men finns spritt med lokala 
kontaktpersoner över hela landet.  
 
Inom Mission de Locale arbetar väldigt 
många olika professioner för att möta upp 
ungdomarnas behov. Det finns inget 
specifikt utbildningskrav på de anställda, utan är en salig blandning av utbildade vuxna som 
brinner för att ge ungdomarna en chans till sysselsättning. I Paris jobbar det idag 132 
medarbetare inom Mission de Locale i Paris.  
  
De utmaningar som finns i verksamheten är att nå de ungdomar som verkligen behöver 
hjälp. Att hitta rätt praktikplatser till ungdomarna. Att hjälpa de ungdomar som inte talar 
franska så bra. Att arbeta som volontär kan vara ett sätt för ungdomar som saknar utbildning 
och därmed inte kommit in på arbetsmarknaden att ändå skaffa sig erfarenheter och 
språkkunskaper och som gör att när de kommer tillbaka förhoppningsvis gjort sig mer 
anställningsbara.  
 
De framgångsfaktorer som vi kan se är att det är ett stort åldersspann, 16-25 år. 
De har ett inkluderande tankesätt kring målgruppen då de även vänder sig till personer med 
funktionshinder och diagnoser.  
Mission Locale:s ledord “Välkomnande – Vägledande – Stödjande”, ger hopp och trygghet. 
De verkar inte ge upp om någon, de testar och testar igen om det behövs och individen har 
stor frihet att prova olika yrken/yrkesområden. Att det är statligt finansierat borgar för en 
långsiktighet och ett gediget intresse för målgruppen. 
 

Sophie och Thierry Gassien på  

Mission Locale  
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Vad tar vi med oss från besöken 
 

• Väldigt intressant att man kan få ett yrkesbevis efter genomförd praktiktid, där ens 
kunskaper valideras och godkänds. 

• Skolsystemen i Sverige och Frankrike är rätt lika ändå, men 
vägledningsverksamheten förverkligas på väldigt olika sätt. Det intressanta är dock 
att båda länderna ser antalet skolavbrott som ett ökande problem.  

• Sverige är ganska unikt med sin studie- och yrkesvägledarutbildning. I exempelvis 
Frankrike så finns det ingen sådan utbildning, vilket leder till att det är lite olika 
sorters professioner som arbetar med vägledningen.  

• Det var också intressant med en annan inställning till vägledning... 
• Vi i Sverige försöker nå alla medan man i Frankrike prioriterar de som behöver samtal 

(enligt skolans bedömning) samt de som kommer själva. 
• Besöket vi gjorde var i en väldigt “wealthy” del av Paris. Skulle vara intressant att 

jämföra detta besöket med ett besök i förorterna, eller mer utsatt område. Finns det 
samma problematik där och fungerar vägledningen på samma sätt där?  

• Volontärarbete som en insats att “toppa” sitt CV med. Om man nu inte kan få ett jobb 
och visa framfötterna där så kan man göra det genom ett arbete som volontär.  

• Det vi tar med oss från resan är framför allt PIJ, informationspunkter på allmänna 
platser där man informerar om studievägledning och utbildningar. Det skulle vara kul 
att pröva. 

• Frankrike har en hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och ingen 
vuxenutbildning! så man förstår vikten av att fånga in ungdomarna och få dem i 
utbildning medan det fortfarande är möjligt.  

 
 
 
 

Från Vänster:  

Göran Tholin, Sofia Holm,  

Charlotta Paulsson, 

Birgitta Hansson, 

 Ida Ahlbom,  

Moa Mannesson,  

Kristina Lund-Björkdahl 


