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Förebildarnas utbildningsprogram Generation F får fortsatt statsbidrag från
Skolverket och ska nu användas på fler skolor
Sedan 2016 har Stenastiftelsen återkommande stöttat organisationen Förebildarna, som genom
utbildningar, kampanjer och projekt skapar förutsättningar för unga att påverka sin egen framtid
och samhället i en positiv riktning. Stödet har bland annat resulterat i framtagningen av
utbildningsprogrammet Generation F, som hittills genomförts på tre skolor i Göteborgsområdet.
Programmet stöttas även med statsbidrag från Skolverket och tas nu vidare till fler skolor i
regionen.

Programmet Generation F syftar till att ge ungdomar entreprenöriella kompetenser och kunskap
kring ledarskap. Programmet fokuserar på att skapa värde för någon annan än sig själv och på så sätt
bidra till en positiv framtid. I programmet ska deltagarna genomföra egna initiativ och därigenom öva
på att driva projekt. Generation F har varit en del av kursen Pedagogiskt ledarskap, framför allt
inriktat på samhällsorienterade gymnasieprogram samt Barn- och fritidsprogrammet.
Ett omfattande utbildningsmaterial har tagits fram med stöd för både elever och lärare. Förebildarna
fungerar även som projekt- och handledare under programmets gång och deltar aktivt i såväl
inledande idédiskussioner samt avslut. Utbildningsprogrammet är mellan 30-50 timmar och sträcker
sig över 5-12 veckor beroende på skola och program.
“På Barn- och Fritidsprogrammet lär sig eleverna att planera, organisera och leda aktiviteter för olika
åldrar. Generation F är designat, genom sina genomtänkta moduler, att stötta eleverna i att gå från
tanke till handling - ett lärande som är avgörande för de yrken vi utbildar för. Generation F fungerar
på så vis både som verktyg och som metod, att få kunskap om och kunskap genom handling”, säger
Henning Setterberg, tvåämneslärare på Burgårdens gymnasium.
Totalt har hittills 218 elever och tio lärare på tre gymnasier i Västra Götaland genomfört
utbildningsprogrammet och reaktionerna har varit mycket positiva. De skolor som använt
programmet är Angeredsgymnasiet, Burgårdens gymnasium samt Hulebäcksgymnasiet.
Nu tas konceptet vidare till fler skolor i regionen under 2021.

”Vi har följt och stöttat organisationen Förebildarna under flertalet år och tagit del av de utbildningar
och det arbete som gjorts för att skapa engagemang hos unga individer. Vi gläds åt de framgångar
som uppnåtts i samarbetet med flera gymnasieskolor i regionen och som samtidigt innebär att
verksamheten nu kan skalas upp,” säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons
Stiftelse för Forskning och Kultur.
Så här kommenterar Förebildarnas grundare och verksamhetsledare Julia Hult betydelsen av stödet
från Stenastiftelsen: ”Stödet från Stenastiftelsen har varit helt avgörande för att utveckla både vår
organisation och nu konceptet Generation F. Stenastiftelsen har funnits med sedan starten och
därmed möjliggjort att vi kunnat lägga både tid, engagemang och resurser på att ta fram ett arbetat
koncept och utbildningsmaterial för såväl elever som lärare. Det betyder förstås också enormt
mycket att se vad det nu ger tillbaka och vilken nytta det tillför både skolorna och ungdomarna.”
Faktaruta om Generation F
Generation F är ett utbildningsprogram för gymnasieskolan. Eleverna i programmet arbetar utifrån de globala
målen och genomför samhällsnyttiga projekt med lokal verkan. Målsättningen är att eleverna utvecklar
entreprenöriella förmågor och färdigheter i syfte att öka ungas delaktighet i samhällsutvecklingen. Programmet
är 30-50 timmar långt och sträcker sig över 5-12 veckor. Det integreras i befintliga kurser i ledarskap och
entreprenörskap som finns i läroplanen. Generation F har utvecklats och etablerats av den icke-vinstdrivande
organisationen Förebildarna, med finansiellt stöd från Stenastiftelsen och Västra Götalandsregionen, och
genomförs även med statsbidrag från Skolverket samt stöd från Kronprinsessparets Stiftelse.
www.forebildarna.se/program/generationf
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2021 firar Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 25-årsjubileum. Den icke-vinstdrivande
organisationen Förebildarnas arbete med utbildningsprogrammet Generation F är ett projekt som
stiftelsen fortsätter stödja under jubileumsåret. För mer information om jubileet, se
www.stenastiftelsen.se/jubileum
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Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur firar 25-årsjubileum 2021. Stiftelsen grundades år 1996 i
samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och
kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och
utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51
miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för
innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen
grundades, har t o m år 2020 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika
projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag.
www.stenastiftelsen.se
Om Förebildarna
Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som genom utbildningar, kampanjer och projekt ger
förutsättningar för unga individer mellan 16-25 år att kunna påverka sitt eget liv och samhället i en positiv
riktning. Verksamheten drivs med stöd av Stenastiftelsen och delfinansieras av Västra Götalandsregionen.
www.forebildarna.se

