Hjälper unga att nå sina drömmar
I Malmö har Skanska-medarbetare från projektet Citadellsstaden engagerat
sig som klasscoacher för att inspirera unga
människor att se sina möjligheter.
Engagemanget går genom satsningen My
Dream Now, som bygger på att
yrkesverksamma vuxna kommer in i
skolklasser i utsatta bostadsområden. Här är
det många ungdomar som har svårt att hitta
motivation i skolan och för framtiden, men
just där ser My Dream Now en stor potential.

Team av klasscoacher från
arbetslivet
My Dream Now beskriver sitt mål som att
”inspirera eleverna att tro på sig själva, förstå
sina möjligheter i arbetslivet, söka egna
drömmar och vägar dit”. Det övergripande
syftet att skapa samverkan mellan skola och
arbetsliv är också något som finns med i läroplaner för både högstadieskolan
och gymnasiet.
My Dream Now sätter ihop teams av tre–fem klasscoacher från olika företag
och branscher. Medarbetare från verksamhetens partnerföretag, som till
exempel Skanska, har förtur till platserna som klasscoacher men här finns
också representanter från andra företag och högskolestudenter som ställer
upp med sin tid.
Varje team paras ihop med en klass som man besöker under skoltid vid fyra
tillfällen under två terminer och som en del av samarbetet får klasserna också
komma ut på studiebesök hos de medverkande företagen.

Visa möjligheter till en positiv framtid
My Dream Now grundades i Stockholm 2011 av civilekonomen Jonas
Bygdeson som hade haft en ganska traditionell karriär fram tills det att han
började tänka att han ville känna mer mening i sitt arbete. Idén till My Dream
Now fick han ur sin egen vardag.
– Som boende i Sollentuna var jag medveten om de strukturella problemen
som fanns strax intill, i områden som Husby och Akalla. Men i närheten fanns

också Kista med Ericsson och en rad andra stora arbetsgivare och vad jag
funderade på var om ungdomarna i de utsatta områdena ens kände till den där
världen.
– Jag visste inte hur jag skulle ta det vidare, men på vinst och förlust ringde jag
till ett lärarrum i Husby och det slutade med att en mattelärare bjöd in mig till
sin klass. Precis som jag misstänkte visste eleverna väldigt lite om vilka
jobbmöjligheter som faktiskt fanns för dem där ute och däri ligger kärnan i My
Dream Now: att presentera en realistiskt positiv framtidsbild för ungdomar
som inte har det med sig hemifrån.

Ett sätt att samhällsansvar
En av klasscoacherna från Skanska i Malmö är Patrik Lundberg som till vardags
är marknadsansvarig i projektet Citadellsstaden.
– För vårt engagemang i My Dream Now har vi fått bidrag från Skanskas
sociala fond. My Dream Now handlar om social hållbarhet och stämmer bra
med Skanskas vilja att ta samhällsansvar. Jag har också upplevt samarbetet
som utvecklande på ett mer personligt plan.
Ungefär tjugo projekt har fått stöd från Skanskas sociala fond sedan den
startade för drygt ett år sedan. Stödet har gått till många olika sorters initiativ,
från större stadsutvecklingsprojekt över extra språkstöd för praktikanter till
skolsamarbeten.
– När jag funderar på mitt eget yrkesval tänker jag på hur jag som liten älskade
att bygga lego och hur jag senare inspirerades av Simcity. På samma sätt
försöker jag hjälpa eleverna att hitta det som just de brinner för och med den
utgångspunkten hitta lämpliga vägar framåt. Det är oerhört givande.
– I vissa delar av Malmö är utanförskapet stort och vi på Skanska har länge
tittat på vilka insatser vi skulle kunna göra lokalt. Vi har tidigare kontaktat
skolor för att erbjuda mentorskap men som enskild arbetsgivare har det varit
svårt att få tillträde. Där har My Dream Now fungerat som en dörröppnare
med sin modell där eleverna får möta ett team av klasscoacher från olika
verksamheter.

Handlar inte bara om att plugga
Isaac Haasén som är regionansvarig för Göteborg/Malmö på My Dream Now
visar oss exempel på det material som
klasscoacherna använder sig av.
Pedagogiken kallar man ”dream
mapping” och under ett läsår går varje
klass genom fyra teman: ”Börja
drömma”, ”Ha kul på fritiden”, ”Just
do it” och ”Det är kul att jobba”.
– Vi vill visa eleverna att allt som de
engagerar sig i har betydelse, inte bara
skolan. Det finns elever som inte är så
duktiga i skolan men som har ett
fritidsintresse som de brinner för, och
även därifrån kan man hitta vägar till
vad som kan bli ett framtida arbete.
– Vi försöker ha en stor spännvidd av
yrken och erfarenheter i varje team av
mentorer. Klasscoacherna kan ge tips
om vilka kunskaper man behöver
skaffa sig för att kunna få ett visst
jobb, men minst lika viktigt är deras
berättelser om hur det också är saker
utanför skolan som har tagit dem dit
de är idag.
Genom My Dream Now fick 185 olika arbetsgivare träffa 1657 högstadie- och
gymnasielever under läsåret 2016–2017. Ett tjugotal skolor i utsatta områden
som Tensta, Biskopsgården och Rosengård deltog och det anordnades totalt
167 klasscoachträffar och 114 studiebesök.
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