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Framtidsverkstad om SSA! 
 
Vi behöver ha aktiva, meningsfulla dialoger mellan skola och arbetsliv.  Men… 
HUR gör vi? Under ledning av Gunilla Kajrup och Eva Broms fick deltagarna 
praktiskt vara med om en fartfylld Framtidsverkstad som avslutades med en 
teoretisk genomgång av metoden. Genom att inventera hinder och svårigheter 
framkom visioner, exempel på några av de goda exempel som finns och nya idéer.  
 
Deltagarna hälsades välkomna av Eva Ekmark, projektledare för ENTRIS 2.0, som 
därefter kort introducerade dagens processledare Eva Broms, Framtidsverkstäder, samt 
Gunilla Kajrup, Utveckling, Utbildning och Coachning AB. Eva och Gunilla presenterade 
kort sig själva varpå gruppen ombads att göra detsamma. 
 
Arbetet under dagen utgick från frågeställningen: Hur kan vi konkret, nytänkande och 
kontinuerligt jobba med samverkan mellan skola/omvärld?  
 
 

Kort om Framtidsverkstad som metod 
Framtidsverkstad är en deltagardemokratisk mötesmetod där deltagarna, utifrån ett tema, 
står för innehållet i diskussioner, idéer och planering. Deltagarna är experterna och 
ledarnas uppgift är att hålla i strukturen som underlättar för gruppen att dels inventera de 
svårigheter, hinder, problem och farhågor som finns idag och dels gemensamma visioner 
och mål. Utifrån detta gör gruppen konkreta handlings- eller idéplaner som vilar på 
gemensam grund, där deltagarnas olikheter i fråga om erfarenheter, infallsvinklar och 
utgångspunkter är en stor tillgång. 
 
Utifrån ett tema eller en aktuell frågeställning sker arbetet i tre faser: 

 Kritikfasen, där man tillsammans inventerar problem, svårigheter och ev. förlegade 
arbetssätt idag. Vad vill vi lämna bakom oss och inte ha med oss i fortsättningen? 

 Visionsfasen, där man visionerar, drömmer och släpper tanken fri. Hur skulle vår 
verksamhet och resultatet av vårt arbete se ut om det inte fanns några hinder eller 
begränsningar? 

 Förankringsfasen, där man utifrån kritik och visioner sållar fram hållbara uppslag 
och konstruerar gemensamma idéer för det fortsatta arbetet och framtiden. 

Minnesanteckningar 
 

 

ENTRIS 2.0 Nätverksträff 2013-01-30 

 

 TEMA 
 Samverkan skola/arbetsliv 
 

 ÖVRIGT 
 Deltagarbilagor: 
 Alla anteckningar 
 Framtidsverkstadens faser 
 Väsentliga ingredienser…. 
 www.kfsk.se/entris  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.kfsk.se/entris
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Framtidsverkstaden är en startpunkt och en språngbräda för fortsatt arbete. Deltagarna 
styr själv över hur man vill jobba vidare med frågorna för att få kreativitet, kompetens, 
energi och lust att prägla den framtida verksamheten. 
 
Framtidsverkstad som metod är bra när man behöver: 

 fatta beslut när många parter är involverade 

 samverka med andra organisationer 

 skapa delaktighet, energi och engagemang 

 bryta upp från inkörda spår 

 formulera och konkretisera mål 

 skapa ett kreativt arbetsklimat 

 synliggöra och använda den gemensamma kompetens som finns i en befintlig eller 
tillfälligt sammansatt grupp. 

 
 

Genomförande av dagen  
Deltagarna deltog aktivt i dagens Framtidsverkstad utifrån de faser och metoder som kort 
beskrivits ovan, samt frågan Hur kan vi konkret, nytänkande och kontinuerligt jobba med 
samverkan mellan skola/omvärld? (utifrån befintliga resurser) 
  
Arbetet inleddes med en presentationsrunda där deltagarna kort fick presentera sig själva 
genom att svara på frågorna: Vad heter du? Var kommer du ifrån?/Vad jobbar du med? 
Vad hoppas du få ut av dagen? Vem var din ungdomsidol?  
 
Rundan avslutades med att deltagarna fick delge vilka förhoppningar de hade på dagen? 
Här följer några återkommande exempel: 

 Konkreta idéer 

 Lära nytt 

 Tips och idéer för att fördjupa samarbetet 

 Ny metod att kunna använda 

 Inspiration 

 Komma igång och få lärarna med i SSA (samverkan skola/arbetsliv) arbetet 

 Hur få in näringslivet med de yngre eleverna? 
 
Därefter följde några uppmjukande ”lära känna varandra övningar”, där deltagarna 
minglade och grupperade sig utifrån givna förutsättningar som ex.  
Ställ er tillsammans med de personer som… 

 … gillar ungefär samma tv program som du själv. 

  ... är samma barn i syskonskaran som du själv. 
 
1. Problem - hinder och kritikfas 
Här identifierades olika hinder svårigheter problem - Vilka hinder och problem finns? 
Brainstorming användes som metod för att köra igång. Regler för genomförande: ingen 
diskussion, ej motivera, ej kritisera. Var och en fick prata i max 30 sekunder i taget. 
 
Vi pratade med varandra för att sätta igång. Därefter fokuserade var och en på just det 
han eller hon som person tyckte i frågan. Eva och Gunilla dokumenterade alla förslag som 
kom fram, i första hand genom att fritt lyssna in gruppen. Därefter genom att få nya svar 
på följdfrågor som ex. 

 Vad kan vara ett hinder för att jag ska kunna samverka direkt?  

 Vilka problem finns kring att "få tag på" rätt personer? 

 Vilken kunskap saknar vi kring andra aktörer? 
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 På vilket sätt kan vi själva fungera som bromsklossar för att ta vara på andras 
kunskaper, idéer och erfarenheter? 

 Vad "skyller" vi på? 

Nu följde en individuell poängsättning för att vaska fram de mest frekventa hindren, 
genom att var och gjorde en markering vid de tre hinder man ansåg vara störst. De hinder 
som deltagarna enades om som störst presenterades i en bottenlista. 
 

Bottenlista 

1  Brist på långsiktighet 

 Näringslivet – brist på tid 

 Inte prioritera uppdraget 

 Eldsjälarna lyckas inte sprida budskapet 

 Saknar integrering i det dagliga arbetet 

 Saknas organisation och kultur inomkommunen kring samverkan 

 Inställning 

 Skolan är sluten och inte verklighetsförankrad 

 Dålig flexibilitet – i skolan, i arbetslivet, skolkulturen 

 Saknas nätverkande på rätt nivå 

 Saknar helhetssyn på sitt uppdrag, lärare & personal 

 Omvärldsfrågor blir SYV-frågor 

 Mycket hierarki inom kommunen 

2  Tid är pengar 

 Saknas handlingsplan på skolan 

 Otydliga ansvarsroller 

 Saknar beslutmässighet på rätt nivå 

 Pedagogerna ser inte vinsterna med samverkan 

4  Svårt att se det långsiktiga 

5  Prioriteras ej på ledningsnivå – hamnar på eldsjälar 

6  Svårt att få pedagogerna att släppa det invanda 

7  Saknar gemensamma visioner från skolan 

8  Saknas struktur på skolan 

9  Tidsbrist 

 
Kritikanalys 
Därefter diskuterade deltagarna med varandra i mindre grupper för att, utifrån Bottenlistan 
identifiera vilka större eller övergripande problemområden som finns.  Varpå grupperna 
redovisade för varandra. 

 

 

 
 
 
 
 
Nästa uppgift för grupperna var att, på en minut, hitta på en slogan som synliggör hur vi 
ska samverka med arbetslivet, som resulterade i följande: 

 SSA redan idag! 

 SSA vill vi ha! 

 Leklust, lärlust, livslust! 

Struktur 

Att våga prova nytt Prioriteras av 
ledningen 

Dialog på skolan 

TID! 
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 Borta är bäst! 

 Det är inne och va ute! 
 
2. Visionsfas 
Under denna fas skulle deltagarna fritt associera utifrån frågan: Hur skulle vi vilja att 
samarbetet såg ut om vi hade alla förutsättningar, resurser, tid etc. till vårt förfogande? 
Därefter pratade deltagarna med grannen, varpå en ny ”brainstorm” följde. Exempel på 
följdfrågor: 

 Vad samverkar vi kring? 

 Hur ser möten och dialog ut? 

 Vilka är involverade? 

 Vad är det som skapar goda förutsättningar för kontakt med omvärlden? 

 Hur använder vi egna och andras nätverk? 
 
Här följde samma tillvägagångssätt som under kritikfasen, men nu för att få fram de mest 
frekventa synpunkterna som svarade på frågan Vad tycker jag det allra viktigaste är för att 
främja samverkan? Denna gång presenterades resultatet i följande toppenlista: 
 

Toppenlista 

1  Öppna ramar  

 Sätta igång något som lyckas 

 En färdig databas till nätverk 

 Elever, näringsliv, lärare på mötesplattform 

 Sudda ut gränser skola/arbetsliv 

 Tydliga mål 

 Pedagogerna släpper kontrollbehovet 

 Alla ska ha roligt 

 Tydlig ansvarsrollsfördelning 

 Elevernas delaktighet 

 Skapa utrymme att verkställa 

 Ge eleverna självkänsla 

 Klassrum & schemalösningar 

 Samverkan på rätt nivå 

 Vidga omvärldsanalysen - se hela världen 

 Alla erfarenheter ger något 

2  Tillit mellan aktörerna  

 Styrgrupp i kommunen – alla aktörer 

 Mer barnperspektiv 

 Klara syften med samverkan 

 Pedagogerna ställer rätt frågor 

 Svängdörrar skola & företagen 

 Kunskapen kopplat till varför  

 Samverkan på rätt nivå 

 AHA-upplevelse för elev & pedagog 

3  Alla har en inneboende kraft 

 Bygga relationer långsiktigt 

 Se varandra som medarbetare 

4  Gemensam struktur och vision för alla 

5  Individens utveckling i stället för kunskapsfokus 

13  Samverkan skola näringsliv naturligt 

 
3. Konkretiseringsfas 
I denna fas skulle gruppen identifiera saker som vi behöver göra någonting åt utifrån 
befintliga resurser och konkretisera hur detta ska göras. Vi utgick från gruppens 
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gemensamma syn via toppen- och bottenlistan samt frågeställningarna: Så här ser det ut? 
Hur vill vi ha det? Vad måste vi ta tag och jobba kring för att det vi vill ska hända ska 
hända? 
 
Konkretiseringen genomfördes genom grupparbete. Den skulle vara realistisk och 
beskriva vad som ska göras utifrån det tema/den frågeställnig som hittills framkommit. 
Resultatet från detta redovisades på blädderblocksremsor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Deltagarna uppmanades att ta ställning till om rätt ”öar”/utvecklingsområden bildats. Här 
kunde man ev. lägga till ett område om inte allt var täckt in. Därefter uppmanades 
samtliga deltagare att välja den ”ö” man själv var mest intresserad av. Intressegrupper 
bildades som jobbade vidare utifrån frågeställningarna: 

 Vad ska göras? 

 Hur ska detta göras? 

 Vem/vilka behöver involveras? 

 Vem gör vad? 

 När ska detta göras? 

 Vad är första steget? 
 
Intressegrupperna redovisade vad de kommit fram till och fick därefter feed back från hela 
gruppen.   
 
Framtidsverkstad som metod 
Slutligen gjordes en summering över det vi gjort tillsammans i Framtidsverkstaden under 
dagen. Tillsammans gjorde vi en detaljerad storybord över dagens händelser, samt den 
översikt som presenteras nedan. 
 
Förberedelsefas 

- Innan ni släpper folk fria i arbetet med framtidsverkstaden – sätter ni de yttre 
ramarna. Finansiella, vem ska delta, vilka värdegrundsfrågor ska gälla etc. 

- Detaljerat minutschema 
- Medveten fråga - Vilka förhoppningar har du på dagen? Förhoppningar är något 

jag bidrar till själv.  
- Förbered en icebreaker fråga som är socialt accepterat utan att vara privat ex. idol, 

doft, älsklingsdjur etc. 
Genomförandefas 

- Brainstorm – värdelös om det inte finns regler för den, uppföljning med 
insticksfrågor för att styra riktningen. 
1. Bikupa 
2. Fritt 
3. Rundor 

- Prioritering med hjälp av prickar, stjärnor etc. 

Utmana till samverkan med omvärlden 
 

Samverka 

 

 

Vision och strategier ska jobbas fram 
 

 

 

 

Kartlägga vad vi gör idag – skriv ner berätta, synliggör dela med och spara 

 

Lyfta upp SSA-frågan på agendorna 

 

 

Nätverk 

 

 

Mål, delmål och handling 

 

 

Skapa dialog kring vad kunskap är 

 

 

Starta dialogen i verksamheten  

 

 

Vision/strategier – jobbas fram  
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- Sorteringsövning (öarna) – synliggör att vi kan skapa en mängd olika allianser. 
- ”Öarna”/utvecklingsområdena hänger givetvis ihop. Syftet med att hålla isär 

områdena är för att få det som ett praktiskt verktyg att utgå från. 
- Grupperna ska vara ifred och jobba – som ledare ska men endast ge återkoppling 

på tiden. 
Uppföljningsfas 

- Uppföljning viktigt – Följ alltid upp möten! Vad har hänt vad har inte hänt? Hur vill 
vi gå vidare? De gemensamma krafterna visar på mer än vad var och en tror. 

- Framtidsverkstad är en uppstart och struktur som kräver att arbetet/processen 
hålles vid liv!  

- Svårt att genomföra en Framtidsverkstad med mer än 30-35 personer. 
 
 

Deltagardemokratiska metoder  
Lite av det som framkom presenteras här i punktform. 

 Alla behövs 

 Ta vara på allas kompetenser… 

 100% tillit tro och erfarenhet av att alla människor har kompetens är experter på 
sina egna liv. 

 Vi ska älska varandras olikheter – det för utvecklingen framåt 

 Idéplaner som konkretiseras i handlingsplaner – uppföljning måste ske! 

 Applådera för att få och ge energi! 

 Andra deltagardemokratiska metoder som nämndes var Open space och 
Dialogcafé. 

 
 

Kontakt 
Gunilla Kajrup www.uuckajrup.se  
Eva Broms www.framtidsverkstad.se 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.uuckajrup.se/
http://www.framtidsverkstad.se/

