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Tid för handling! 
 

En givande nätverksträff inom tema samverkan skola/arbetsliv, SSA, gick av 
stapeln på MINC i Malmö den 3 september. Dagen genomsyrades av lärande 
exempel om HUR man kan arbeta med SSA och bjöd på inspirerande föreläsare 
och engagerade deltagare. Dagen hölls av Gerhard Gunnarsson, regioncoach på 
ENTRIS 2.0, och både representanter från skola och näringsliv deltog. 
 
 

Maria Hassel, studie- och yrkesvägledare, Osbys grundskolor   

Maria berättade om hur man i Osbys grundskolor planerar, att tillsammans med det lokala 

näringslivet, förändra den praktiska arbetslivsorienteringen, praon, i kommunen. 

 
Vidare förmedlade hon vikten av ett medvetet för- och efterarbete kring praon, eftersom 
eleverna ofta inte tänkt på framtiden när de kommer till studie- och yrkesvägledaren inför 
prao eller gymnasievalet. Maria menar att det krävs en process under längre tid.  
 
Arbetet började med att två lokala företagare hörde av sig till Maria, varefter det bildades en 
arbetsgrupp tillsammans med företrädare för Osbys grundskolor, med syfte att arbeta för en 
bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. Gruppen består av representanter från både 
skolan och näringslivet och har under våren haft kontinuerliga möten för att arbeta fram till 
en plan för hur praon kan utvecklas för att bli mer givande och meningsfull.  
 
Resultatet av gruppens arbete planeras att starta våren 2013, med följande: 

• Gränslösa klassrum – för de yngre eleverna 
Konceptet bygger på att flera av skolans lektioner kan hållas ute i andra 
verksamheter, för ökad verklighetsförankring och meningsfullhet. Varför inte 
förlägga mattematiklektionerna till ett bankkontor? Eller engelsklektionen till en 
turistbyrå? 

 
• ELSA – för de äldre eleverna. 

Under en lektionstimme i veckan ska eleverna kartlägga ett valfritt yrke. Efter 
kartläggningen är tanken att eleverna ska ut på företagen och ”skugga” under en 
halv till två dagar. När eleverna, efter kartläggning och skuggning, fått större 
förståelse och erfarenhet av yrkena ska de reflektera och delge varandra sina 
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erfarenheter. Förhoppningen är att eleverna ska hinna kartlägga flera företag och 
hitta sina intresseområden, för att i förlängningen kunna göra säkrare studieval.  

 

 

Christian Lindell, Näringsliv Skåne 

Christian Lindell gav en inblick i rapporten ”Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för 
Skåne – med sikte på 2020” som är till stor nytta för många yrkesgrupper bl.a. 
utbildningsanordnare, branschföreträdare och studie- och yrkesvägledare. 
 
Det är första gången den här typen av utbildningsprognoser görs regionalt och det är ett 
utvecklingsprojekt mellan Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Stockholms län samt Statistiska centralbyrån, SCB. Även Tillväxtverket och Tillväxt Analys 
har bidragit med finansiering. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020 består av två 
delar.  

1. Den första delen beskriver utvecklingen i Skåne i jämförelse med de två andra 
storstadsregionerna, Stockholm och Västra Götaland: storstadsregionernas roll för 
Sveriges tillväxt, huvuddragen i den strukturella utvecklingen och omvandlingen av 
näringslivet, arbetsmarknaden, demografin och utbildningsstrukturen. Betydelsefulla 
likheter och skillnader mellan de tre regionerna lyfts fram.  

2. I den andra delen redovisas särskilt utförligt prognoser för 50 utbildningsgrupper i 
Skåne fram till 2020. I tabellbilagan redovisas prognoser för totalt 89 
utbildningsgrupper, där det på många områden spås bli stor skillnad mellan 
efterfrågan och tillgång.  

 
För detaljerad information se Christians power point presentation på www.kfsk.se/entris  
Ta del av rapporten i dess helhet på www.skane.se/Public/Naringsliv/Dokument/uaps.pdf 
 

 

Helena Sagar, doktorand vid Göteborgs universitet och lärare på 

Kullaviksskolan i Kungsbacka kommun 

Helena berättade om sitt sätt att samverka med omvärlden. Hon menar att SSA 
(samverkan skola/arbetsliv) är för smalt och har istället valt att arbeta med SSO 
(samverkan Skola/omvärld). 
 
SSO - enligt Helena Sagar 

• Eleverna gör olika former av målinriktade besök i omvärlden. 
• Eleverna tar kontakt med omvärlden via telefon, brev, e-post eller sociala medier  
• Representanter från omvärlden kommer till skolan och diskuterar och/eller arbetar 

med eleverna. 
• Informationsskrifter från omvärlden, tidskrifter och/eller dagstidningar används som 

ett alternativ och komplement till skolans läromedel. 
• Eleverna arbetar med uppgifter som är utformade så att de kräver att eleverna tar 

kontakt med och hjälp av omvärlden för att lösa och/eller redovisa dem. 
 

Helena presenterade tre olika projekt där hon tydligt använt sig av SSO. 
• ROBOT-LEGO borrar i Chile 

Uppgiften var i korta drag att genom lego-robotar simulera en bergsborrning i 
samarbete med en gymnasieklass. Klasserna träffades aldrig utan hade all kontakt 
via nätet. Uppgiften var verklighetsbaserad eftersom det under denna period fanns 
gruvarbetare i Chile som var instängda. Eleverna stötte på oförutsedda hinder och 

http://www.kfsk.se/entris
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det krävdes egna initiativ och kollaborativ problemlösning. 
Projektet avslutades med ett studiebesök i verkligheten: Tunnel-drivning i Katleberg.  

 
• Volvo Adventure, VA 

Volvo Adventures är ett webbaserat läromedel för att öka miljömedvetenheten och 
engagemanget bland morgondagens beslutsfattare, för elever 13 – 16 år.  
Genom att identifiera ett lokalt miljöproblem, rätta till det och sedan berätta vad/hur 
du gjort och hur du ska följa upp ditt arbete kan du medverka i VA.  
Några exempel på Helenas elevers miljöprojekt: 
- Tydliggörande av trafikproblemet kring skolan för kommunpolitiker.  
- Insamlade av tomburkar och petflaskor. 
- Organisering av pappersåtervinningen på skolan. 
Projekten skickas sedan in till VA och de bästa projekten kommer till en final. 
Finalisterna från hela världen samlas och skapar genom det meningsfulla och 
livslånga internationella kontakter.  
 

• Platsannonser 
Ett mindre projekt med omvärldsanknytning – Vilka kompetenser krävs i arbetslivet? 
I läxa letade eleverna upp platsannonser med anknytning till NO och/eller teknik och 
de diskuterade vilka kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Detta bidrog till att 
eleverna och även Helena förstod mångfalden av olika kompetenser som krävs för 
att lyckas på arbetsmarknaden.   

 
Helena menar att samverkan har skapat ett större intresse för NO hos hennes elever. Hon 
har genom att skapa sammanhang och verklighetsanknutna arbetsuppgifter lyckats fånga 
många elevers intresse, även de som tidigare inte visat något större engagemang. Ökat 
intresse har lett till ökad måluppfyllelse med bättre betyg som följd. Eleverna har hittat sin 
egen drivkraft till kunskap och utvecklat sina entreprenöriella kompetenser. 
 
Enligt Helena är nyckeln till ett lyckat SSO-arbete att släppa kontrollen och våga lita på att 
eleverna lär sig även om de inte är i klassrummet. Hon tipsar även om att våga ställa krav 
på det omgivande arbetslivet och inte ge upp när de första kontakterna inte återkommer. 
 

 

Kort från diskussionerna under dagen 

 Många av deltagarna tyckte Helena Sagar var inspirerande och vill bjuda in henne 
till ett möte där politiker, skolledning och näringsliv ska se vinsterna med ett 
samarbete. 
 

 Internationella programkontoret har projektpengar som skolor kan söka. De vänder 
sig till många olika typer av undervisningsverksamheter. Mer information på 
www.programkontoret.se 
 

 

Nästa nätverksträff – samverkan skola arbetsliv 

I början på nästa år kommer ENTRIS 2.0 att inbjuda till en ny nätverksträff. Deltagarna från 
dagens nätverksträff önskar en heldag med inspirerande föreläsare som delar med sig av 
konkreta exempel. Dessutom vill man gärna få information om var/hur man kan söka 
pengar till samverkansprojekt.  
 
Detta är något vi inom ENTRIS 2.0 kommer att ta med oss i det fortsatta planeringsarbetet. 
Håll utkik efter en ny inbjudan i våra nyhetsbrev, på vår hemsida www.kfsk.se/entris samt 
på Facebook! 

http://www.programkontoret.se/
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