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SKOLA - ARBETSLIV



SKOLA - ARBETSLIV

Syfte

Syftet är att ge eleverna tillgång till kontinuerlig studie-

och yrkesvägledning genom att integrera arbetet kring 

samverkan med omvärlden i alla ämnen för att eleverna 

ska göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Mål

Lärare ska skapa lärprocesser och samverkansformer 

tillsammans med omvärlden och närsamhället i 

undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper om 

olika utbildningsvägar, deras förståelse och erfarenheter 

från arbets- och samhällslivet.



INNEHÅLL

• Styrdokumenten (Lgr11)

• Allmänna råd Arbete med SYV

• Utbildningssystemet förr och nu

• Paradigmskifte

• Antagningsbara

• Anställningsbara

• Samtidens utmaningar inom skola- arbetsliv

• Samverkan skola-arbetsliv = Alla är vinnare

• Skola-arbetsliv som en röd tråd genom skolgången

• Samverkansformer inom skola-arbetsliv

• Utbildningskoncept för skola-arbetsliv

• Kriterier för effektivt undervisning

• Fördjupningsmaterial



SKOLA - ARBETSLIV I LÄROPLANEN
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta 
förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter till. 
Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Källa: Ur Lgr11, sid 17

Mål: Skolans mål är att varje elev

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, 

• och har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Riktlinjer: Läraren ska

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra 
som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

2.8 REKTORNS ANSVAR

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:

• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får

konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Källa: Ur Lgr11, sid 19



SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD OM ARBETE

MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 

• Rektor ansvarar för att organisera elevernas kontakter med arbetslivet

• Vidga elevernas perspektiv kring olika studie- och yrkesval

• Övergången från skola till arbetslivet

• Synliggöra kurs- och ämnesplaners koppling till omvärlden

• Stärka elevernas valkompetens och självkännedom

• Arbetsmarknadskunskap och elevers entreprenöriella kompetenser

• SYV som röd tråd i alla ämnen under hela elevernas skolgång

Källa: Skolverket, Allmänna råd, Arbetet med Studie-och yrkesvägledning, sid 25-30 



Industrisamhället

• Yrken gick i arv inom släkten (lärling)

• Varuproducerande företag (Taylorismen)

• Skapa plikttrogna och lydiga anställda

Skolans uppdrag

• Kyrkan följt av folkskolans införande

• Förmedling och förenklad kunskapssyn

• Fostra, kontrollera och sortera elever

• Förse arbetlivet med arbetskraft

UTBILDNINGSSYSTEMET FÖRR

Foto: CC BY SAJosé Luís Agapito

Foto: CC BY SA Municipal Archives of Trondheim



UTBILDNINGSSYSTEMET NU

Kunskapssamhället

• Yrken automatiseras och nya uppkommer

• Tjänsteproducerande företag

• Skapa omställningsbara anställda

Skolans uppdrag

• Samhällsmedborgare och livslångt lärande

• Utvecklas så långt som möjligt kunskapsmässigt och personligt

• Antagningsbara och anställningsbara elever

Foto: CC BY SA BarbaraLN

http://www.flickr.com/people/46097950@N02/


PRADIGMSKIFTE?
Traditionellt pedagogik Progressiv pedagogik

Statisk Dynamisk

Ytinlärning Djupinlärning

Linjär Cirkulär

Passiv Aktiv

Monolog Dialog

Slutna frågor Öppna frågor

Fakta Förståelse

Yttre motivation Inre motivation

Analog Digital

Konsument Producent

Kunskap Kompetens

Kunskapsförmedlare Coachande, handledande

Uppgifter Uppdrag

Prov/facitkultur Prövande kultur

Skolkunskap Omvärld-/livsvärldskunskap

Dokumentation av lärande Dokumentation för lärande

Ämnesindelning Ämnesintegration

Rätt och fel Öppna svar, alternativa lösningar

Lära av pedagogen Lära av varandra

Motarbetare Medarbetare

Företag Företagsam

Entreprenör Entreprenöriell

Resultatorienterad Processorienterad

Teori Praktik

Reaktiv Proaktiv



ANTAGNINGSBARA

Källa: Skolverket, Gymnasieskola 2011, sid 27



ANSTÄLLNINGSBARA

Lära att lära Kreativitet Ansvarstagande

Idéutveckling

Drivkraft

Motivation

Självkänsla

Initiativkraft

KOMPETENSER

Erfarenheter

Kunskaper

Egenskaper

Samarbete



SAMTIDENS UTMANINGAR INOM 

SKOLA & ARBETSLIV

SKOLA

• Andel behöriga till gymnasiet minskar

• Minskat antal elever tar gymnasieexamen

• Ökat antal avhopp, byten eller omval

• Färre sökande till yrkesprogram

• Meningsfull skolgång för elever

• Sjunkande skolresultat i svensk skola

ARBETS- OCH SAMHÄLLSLIV

• Arbetsgivarens krav på gymnasieexamen

• Hög ungdomsarbetslöshet

• Svårt att hitta ”rätt kompetens”

• Stora pensionsavgångar och generationsväxling

• Lokal och regional kompetensförsörjning

• Integration- och utanförskapsutmaningar



SKOLA – ARBETSLIV = ALLA ÄR VINNARE
Elever

• Bransch- och yrkeskunskaper samt arbetslivserfarenheter

• Ökad självkänsla, självförtroende och självkännedom

• Bidrar positivt till deras inre motivation och ökat engagemang

• Bättre rustade för kommande studie- och yrkesval

• Meningsfullhet och stolthet i att bidra till något värdeskapande

• Upplevs som intressant, relevant och ”på riktigt” (KASAM)

Skolan

• Samverkan skola - arbetsliv som medel för att uppnå läroplanens mål

• Stärkt kvalitet i elevers utbildning och gör undervisningen mer relevant

• Ökat antalet elever som är behöriga till gymnasieprogrammen

• Väl underbyggda val leder till minskat antalet avhopp, byten eller omval

• Positiv ökning (genomströmning) av antalet elever som fullföljer och erhåller en gymnasieexamen

• Fler antagningsbara och anställningsbara individer som är rustande för framtiden



SKOLA – ARBETSLIV = ALLA ÄR VINNARE

Arbetsgivare

• Bidra till en samhällsengagemang och ta ett lokalt samhällsansvar

• Lättare att hitta rätt kompetens inför en generationsväxling/nyanställning

• Höja statusen och intresset för branschen och yrket

• Möjlighet att knyta kontakter med framtida medarbetare

• Stärka banden till lokalsamhället och företagsklimatet

• Skapa lojalitet och försäljning mot en presumtiv kund/målgrupp

• Ta del av skolelevers tankar, idéer och lösningar på olika problem

• Framtidens medarbetare finns i samtidens skola

Samhället

• Minskade utbildningskostnader för kommunerna och ökade skatteintäkter

• Minskad ungdomsarbetslöshet och behov av försörjningsstöd

• Risken för att hamna i långsiktigt utanförskap och arbetslöshet



SKOLA - ARBETSLIV SOM EN RÖD TRÅD

Årskurs 1-3

• Roll och yrkeslekar

• Prova på yrken på skolan

• Prao hos föräldrar i klassen

• Dröm-och framtidsyrken

• Studiebesök inom kommunen

• Intervju med föräldrar

Årskurs 4-6

• Studiebesök i närsamhället

• Prao inom kommunen

• Föreläsare från arbetslivet

• Norm- och värderingsövningar

Årskurs 7-9

• Gymnasiemässa/besök på gymnasiet

• Elevers valkompetens och självkännedom

• Prao hos offentliga eller privat sektor

• Arbetsmarknadsdag/Yrkesmässa

• Jobb- och elevskuggning

• Vägledningssamtal gymnasieval
Gymnasiet/Vux

• Arbetsförmedlingen

• Framtidsmässa

• Vägledningssamtal (vidare studier)

• Praktik på valfri arbetsplats

• Externt gymnasiearbete



SAMVERKASFORMER

INOM SKOLA - ARBETSLIV

• Arbetsplaner

• Arbetsmarknadsdagar

• Bransch, yrkes- eller programråd

• Dröm-eller framtidsyrken

• Diskussionskarusell om könsmönster

• Externa uppdragsgivare

• Fadderföretag

• Företagspresentationer

• Fiktiv arbetsintervju

• Gymnasiearbetet

• Gästföreläsare

• Handledare

• Jobbskuggning

• Kompetensportfölj

• Mentorer från näringslivet

• Medbedömare

• Nätverk

• Perspektiv/Tematiseringar

• Prao, Praktik, APL

• Priser, stipendier och utmärkelser

• Studiebesök

• Yrkesintervjuer

• Yrkesmässor

• Ämnesövergripande projekt



UTBILDNINGSKONCEPT FÖR SKOLA - ARBETSLIV

Grundskolans tidigare år

Grundskolans senare år

Länk till sammanställning.

http://www.nordstromeducation.se/2015/12/13/entreprenoriella-metoder-och-modeller/


Koncept för samverkan skola-arbetsliv Språk Naturorienterande Teknik Praktiska Samhällsorienterade

Vargar nosar och jagar x x x

Vårt samhälle x x x x x

Se möjligheterna x x x x

Snilleblixtarna x x

Unga berättare x x x x x

Webbstjärnan x x x x x

Skellefte-Tekniken x x

Draklandet x x x

Teknikspanarna x x

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) x x x x X

FinnUpp x x x

Future City x x x x x

Teknikåttan x x

I praktiken x x x x X

Unga spekulerar X x

Transfer.nu x x x x x

Business 4 a day x x x

FramtidsFrön x x x x x

First Lego League x x

Matena x x

Miniföretagarna x x x

http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/varg-nosar-och-jagar_571294.html
http://www.ungforetagsamhet.se/vart-samhalle
http://www.ungforetagsamhet.se/se-mojligheterna
http://www.snilleblixtarna.se/
http://www.ungberattare.se/
https://www.webbstjarnan.se/
http://www.bja-asplund.com/index.html
http://www.draknet.se/
http://www.teknikspanarna.se/
http://www.ntaskolutveckling.se/
http://www.finnupp.se/
http://futurecity.nu/entreprenoriellt-larande/kopplingen-mellan-future-city-och-kursplanerna/
http://www.teknikattan.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/i-praktiken-elev_571313.html
https://www.youtube.com/watch?v=pM6GIiJi--g
http://www.transfer.nu/
http://www.sommarlovsentreprenor.se/nyhetsbrev/jan08.html#5
http://www.framtidsfron.se/
http://www.hjernekraft.org/
http://www.matena.se/
http://www.c4ideforum.se/Miniforetagarna


KRITERIER FÖR EFFEKTIV UNDERVISNING FÖR 

SAMVERKAN MELLAN SKOLA - ARBETSLIV

• Vi samverkar mellan olika stadieövergångar (skolformer) från förskola, grundskola och 
gymnasieskola för utveckla elevernas kunskaper om alternativa utbildningsvägar, arbetslivet och 
arbetsmarknaden.

• Vi arbetar för att utveckla elevernas valkompetens inför framtida studie- och yrkesval samt ger 
information om alternativa möjligheter till olika studie- och yrkesvägar under hela deras skolgång.

• Vi arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt kring olika samverkansformer mellan skola- och 
arbetsliv för att eleverna ska kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval i framtiden.

• Vi har ett långsiktigt och välutvecklat samarbete med skolans studie- och yrkesvägledning för att 
ge eleverna kontinuerlig vägledning inför framtida studie- och yrkesval.

• Vi samverkar och utvecklar kontakter med omvärlden och närsamhället i undervisningen (kultur-, 
förenings-, och arbetsliv) för att skapa förståelse och erfarenheter från arbets- och samhällslivet.



FÖRDJUNINGSMATERIAL
Arbetsförmedlingen

• Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden

GR Utbildning

• www.grskolaarbetsliv.se

• www.praktikplatsen.se

• www.pedagogisktcentrum.se

• www.syvonline.se

Region Skåne

• Rapport: 1+1=3 - Om samverkan mellan skola och arbetsliv ur ett socioekonomiskt perspektiv

Regionförbundet ÖSTSAM

• Likvärdig studie- och yrkesvägledning, för barn, ungdomar och vuxna

Skolinspektionen

• Kvalitetsgranskning, Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Skolverket

• Från skola till arbetsliv

• Stödmaterial Studie- och yrkesvägledning i undervisning

• Allmänna råd kring studie- och yrkesvägledning i skolan

• Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet

• Skolutveckling, Studie- och yrkesvägledning

• Skolutveckling, Utbildningspaketet skola-arbetsliv

• Skolutveckling, Sju timmar om...

Svenskt Näringsliv

• Skolmaterial från Svenskt Näringsliv

• Samverkan skola – näringsliv 10 idéer att inspireras av

• Prenumerera på Nyhetsbrev, Skola & Näringsliv

Sveriges och landsting (SKL)

• Framtidsval och arbetsliv - Exempel från kommuners studie- och yrkesval

Skolsamverkan

• www.syv.nu

• www.skolsakverkan.nu

UR Samtiden

• Barn i vår tid, Från skolan till arbetslivet

Utbudet

• www.utbudet.se

”Syftet med utbildning är inte att 

göra de unga perfekta i något 

ämne, utan att öppna och stimulera 

deras sinnen så att de på bästa sätt 

kan utveckla sin kompetens i vilket 

ämne som helst, när de sedan 

kommer att ägna sig åt det.”

John Locke, 1689

http://www.arbetsformedlingen.se/visa
http://www.grskolaarbetsliv.se/
http://www.praktikplatsen.se/
http://www.pedagogisktcentrum.se/
http://www.syvonline.se/
http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/a4_ssa-rapport.pdf
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipj-LPwKfOAhWF6CwKHQFfCF8QFggbMAA&url=http://www.rfkl.se/documents/larande/syv/dokument/2014-08-13 Rekommendationer Likv%C3%A4rdig studie och yrkesv%C3%A4gledning f%C3%B6r barn, ungdomar och vuxna.pdf&usg=AFQjCNEIdrVDuOlkuL6bvs1YS_3WZAE_Xw&sig2=fMu6tyQdunf8WYKmNu-ktQ
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2013/syv/kvalgr-syv-rapport.pdf
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Record?k%3D3311
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3143
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Record?k%3D2818
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/utbildningspaketet-skola-arbetsliv
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/sju-timmar-om
http://www.svensktnaringsliv.se/material/skolmaterial
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/samverkan-skola-naringsliv_582651.html/binary/Samverkan skola-n%C3%A4ringsliv
http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/framtidsval-och-arbetsliv-exempel-fran-kommuners-studie-och-yrkesvagledning.html
http://www.syv.nu/
http://www.skolsakverkan.nu/
http://urskola.se/Produkter/168394-UR-Samtiden-Barn-i-var-tid-Fran-skolan-till-arbetslivet
http://www.utbudet.se/


TACK FÖR ATT NI LYSSNAT!

Kontaktuppgifter Sociala medier

Daniel Nordström Twitter: nordstromedu

Utbildningskonsult Facebook: NORDSTRÖM EDUCATION

Telefon: 0736 789 695 Skype: nordstromeducation

E-post: info@nordstromeducation.se Linkedin: Daniel Nordström

Hemsida: www.nordstromeducation.se

mailto:info@nordstromeducation.se
http://www.nordstromeducation.se/
http://www.linkedin.com/pub/daniel-nordstr%C3%B6m/3a/404/730/sv
https://www.facebook.com/nordstromeducation?ref=hl
https://twitter.com/nordstromedu

