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Förord
Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar ska förbereda eleverna
för arbetslivet och högre studier, och vara en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen.1 Skolan ska förbereda eleverna för deras framtidsval och
också bidra till att deras val av studier och yrken inte begränsas av kön, social eller
kulturell bakgrund. Samtidigt pekar flertalet studier på att unga har få bilder av
arbetslivet och olika utbildningar.2 Detta medför i många fall avbrott, avhopp och
omval som blir kostsamma för både individen och samhället.3
Studie- och yrkesvägledning beskrivs i både vid och snäv bemärkelse. Den vida
bemärkelsen är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och
färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det
kan vara praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning
som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och
i grupp. Här får den enskilda eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation
till olika framtidsvägar.4 Begreppet studie- och yrkesvägledning används fortsättningsvis i detta material synonymt med begreppet vägledning.
Det här stödmaterialet beskriver vägledning i vid bemärkelse. Materialet ingår
i Skolverkets arbete för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan och
vänder sig i första hand till dig som är lärare på gymnasieskolans och gymnasiesär
skolans utbildningar men även till huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare
och annan personal i skolan.
Materialet innehåller fem exempel från gymnasieskolans och gymnasiesärskolans
utbildningar där skolor på ett medvetet sätt har integrerat studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Skolorna kopplar på olika sätt skolämnen till arbetslivet
1.
2.
3.

4.

Skollag (2010:800) 15 kap. 3§.
Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Rapport 2013:5; Skolverket (2012). Börja
om på nytt program i gymnasieskolan; Skolverket (2007). Varför hoppade du av? Skolverket (2011). Gymnasieelevers byten av program och skolor och Skolverket (2012). Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet.
Skolverket (2016). Redovisning av genomförandeplan av uppdraget att genomföra verksamhetsnära insatser för
huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan givet i regleringsbrevet 2016, Lovén,
Anders (2013). Den oklara framtiden är vår – om ungdomar utan gymnasieskola. Specialpedagogisk tidskrift
2013:3.
Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd med kommentarer Arbete med studie- och yrkesvägledning.
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och åskådliggör olika utbildnings- och yrkesmöjligheter. De arbetar också med att
stärka elevernas motivation och självkännedom, tydliggöra normer i arbetslivet och
förbereda elever för övergångar mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. Samtliga
exempel följer läroplanens mål och riktlinjer samt visar på effekten av studie- och
yrkesvägledning, när kopplingen mellan skolan och arbetslivet blir tydlig.

Där studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse blir extra konkret visar
vi detta med en kommentar eller en fråga att resonera om i klassrummet.

Det här kan förstås göras på så många olika sätt. Vi hoppas att exemplen kan inspirera
dig i din verksamhet. Förslag på vidare läsning finns efter varje inspirationsexempel.
Ett stort tack till elever och personal på Bäckängsgymnasiet, Elof Lindälvs
gymnasiesärskola, Hudikgymnasiet, Högbergsskolan och Krokslättsgymnasiet som
delat med sig av sina erfarenheter och arbetssätt kring studie- och yrkesvägledning
i undervisningen.
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Inledning
Enligt skollagen ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utifrån
sina behov ha tillgång till vägledning som underlättar deras framtida utbildningsoch yrkesval. Även den som tänker påbörja en utbildning ska ha tillgång till
vägledning.5
Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process,6 i snitt görs fyra till
fem karriärval under ett yrkesliv. För att hantera dessa valsituationer behöver
eleverna utveckla förmågor som att fatta beslut och genomföra dem, samt att
hantera övergångar i livet. I nordiska sammanhang kallas detta för valkompetens
eller karriärkompetens.7 I länder där en kontinuerlig studie- och yrkesvägledning
mellan sig själv och alte
rnat
onen
i
t
iven
a
l
Re

Bli medveten
om olika
valalternativ

Bli medveten
om sig själv

Lära sig att
genomföra
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Lära sig att
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5.
6.
7.

Skollag (2010:800) 2 kap. 29§.
Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd med kommentarer Arbete med studie- och yrkesvägledning.
European Lifelong Guidance Policy Network, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. (2015). Ett nordiskt
perspektiv på karriärkompetens och vägledning.
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betraktas som en central del av skolans uppdrag, upplever eleverna att de får
förutsättningar att göra väl underbyggda val.8
Livslång vägledning är en aktuell fråga på myndigheter, i organisationer och hos
representanter för arbetslivet, både på nationell och internationell nivå. Livslång
vägledning krävs för att nå bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden. En kontinuerlig studie- och yrkesvägledning som
hela skolans ansvar blir därför viktigt för att uppnå en samverkan mellan skola och
arbetsliv.
Aktörer på arbetsmarknaden menar att det är viktigt att eleverna slutför gymnasieskolan för att bli anställningsbara och också kunna gå vidare till högre studier.9
I Skolverkets rapport Arbetslivet efter skolan poängteras att gymnasieskolan är
avgörande för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Utöver ämneskunskaper
lyfter arbetsgivare i rapporten upp förmågor och kompetenser som är viktiga för
anställningsbarhet. Det kan handla om att passa tider, följa regler, visa intresse för
arbetet, samarbeta med kollegor, lära sig nytt och göra sig förstådd i samtal.10
I Gymnasieutredningens betänkande till regeringen i oktober 2016 konstateras att
studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse har stor betydelse.11 Viss forskning visar
också att om eleverna kan se sambandet mellan en skoluppgift och världen utanför
skolan, kommer deras motivation att öka. 12 Andra studier framhåller även vägledning som en viktig faktor för att öka elevers närvaro och minska studieavhoppen.13

8.
9.
10.
11.
12.

13.

8

Sweet, Richard; Nissinen, Kari. & Vourinen, Raimo. European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN
(2014). Karriärutvecklingsfrågorna i PISA 2012: En analys av hur svaren förhåller sig till vad som är specifikt för
länder, skolor, elever och deras familjer. ELGPN research Paper No. 1 www.elgpn.eu, www.skolverket.se/syv
Mångs, Andreas. Arbetsförmedlingen (2016). Perspektiv på ungdomsarbetslösheten; Skolverket (2015). PMVad gör ungdomar efter gymnasieskolan?
Skolverket (2016). Arbetslivet efter skolan. Arbetsledares bedömning av unga medarbetares kompetens och inom
vilka branscher unga jobbar. Rapport 441.
SOU 2016:77 (2016). Betänkande av Gymnasieutredningen. En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att
alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.
Wery, Jessica & Thomson, Margareta Maria (2013). ”Motivational Strategies to Enhance Effective Learning in
Teaching Struggling Students”. Support for Learning. 28:3 (s. 103–108); SOU 2016:94 (2016). Betänkande av
att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro. Saknad! Uppmärksamma samma
elevers frånvaro och agera.
SOU 2016:94 (2016). Betänkande av att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk
elevfrånvaro. Saknad! Uppmärksamma samma elevers frånvaro och agera.
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Med stöd av olika studier och med fyra års erfarenhet av insatser för att stärka
och utveckla studie- och yrkesvägledningen i skolan har stärkt Skolverket i sin
uppfattning, att väl underbyggda val bidrar till att fler unga hittar sin väg till högre
studier och arbete.14

Elev

Studie- och
yrkesvägledning

SAMVERKAN SKOLA–ARBETSLIV
Skolans
ledning
Studie- och
yrkesvägledare
Lärare

14. European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), (2014). The Evidence Base on Lifelong Guidance-a
Guide to Key Findings for Effective Policy and Practice; Lärarnas riksförbund (2012). Effekter av vägledning.
SNS förlag (Studieförbundet näringsliv och samhälle) (2016). Att välja utbildning, betydelse för individ och
samhälle.
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Studie- och yrkesvägledning
– ett ansvar för hela skolan
Skolans studie- och yrkesvägledning styrs av skollagen, skolförordningar, läro
planer samt kurs- och ämnesplaner. Att eleverna ska kunna granska valmöjligheter
och ta ställning till framtidsfrågor är viktiga mål för hela skolans personal.15

Tillgodose elevens
behov av studieoch yrkesvägledning

Undervisning
Lärare
Studie- och yrkesvägledare

Vägledningssamtal
Studie- och yrkesvägledare

Information
Studie- och yrkesvägledare
Rektor
Lärare

Studie- och yrkesvägledning

All samlad kunskap om skolutveckling visar att rektorn har stor betydelse för att
det långsiktiga arbetet ska bli framgångsrikt. Skolledaren behöver ge förutsättningar för att studie- och yrkesvägledning blir allas ansvar. Lärarna har en nyckel-

15. Skollag (2010:800). Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Förordningen (SKOLFS 2010:37)
om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Förordningen (2010:255) om läroplan
för grundsärskolan. Förordningen (2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och
fritidshemmet i vissa fall. Förordningen (2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och
fritidshemmet i vissa fall. Förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. Förordningen
(SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan. Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan
för vuxenutbildningen.
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roll i arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning i sin undervisning med
stöd av studie- och yrkesvägledaren, som i sin tur hjälper eleverna att sortera i sina
val, enskilt eller i grupp.
Eleverna behöver utveckla kunskaper om att lära känna sig själva och få insikter
om sina starka sidor och sidor som kan utvecklas. Personliga egenskaper, intressen,
värderingar, attityder, kompetenser och förmågor påverkar de val eleven gör och är
pusselbitar i processen att förstå sig själv i förhållande till en tänkt framtid. L
 ärarens
återkoppling till eleven om studieresultat och utvecklingsbehov ökar elevens själv
kännedom. I en sådan återkoppling finns stora möjligheter att bredda elevens
kunskaper om sig själv, och ge exempel på hur dessa kan komma till användning
i vidare studier och arbetsliv. En återkoppling kan också ta sin utgångspunkt i det
läraren vet om elevens intressen, ambitioner och framtidsdrömmar för att motivera
och lyfta fram vad eleven kan behöva utveckla för att nå sina mål.
Det viktigt att skolan också ger eleverna möjligheter att reflektera kring sig
själva i förhållande till studie- och yrkesval. Genom övningar och aktiviteter i olika
sammanhang kan lärare och studie- och yrkesvägledare ge eleverna underlag till en
bättre självkännedom. Det är betydelsefullt att alla i personalen är medvetna om
att de har ett stort inflytande på elevens självbild och självuppfattning. Ett stöd
i detta arbete är Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning. Där finns rekommendationer om hur huvudmannen, rektorn, studie- och
yrkesvägledaren och lärare kan uppfylla kraven i bestämmelserna. Syftet med råden
är att studie- och yrkesvägledning ska vara likvärdig och ha hög kvalitet.16

16. Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd med kommentarer Arbete med studie- och yrkesvägledning.
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Gymnasieskolans och gymnasie
särskolans mål och riktlinjer
Arbetslivet förändras ständigt när det gäller behovet av kompetens och rekrytering
av arbetskraft inom olika områden. Eleverna behöver få underlag för att kunna
välja inriktningar inom utbildningen, vidare studier och yrken. Arbetet med
detta ska ske i nära samverkan med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet,
universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt.17
Här följer gymnasieskolans och gymnasiesärskolans mål och riktlinjer för
utbildningsval, arbete och samhällsliv:

G Y M N A SIE SKOL A N

GYMNASIESKOLANS MÅL
är att varje elev:

• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering
• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma
vilka konsekvenser dessa kan ha

• har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studie-

område, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och
arbete i Sverige och andra länder.

17. Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 2.4.
Skolverket (2013). Läroplan för gymnasiesärskolan 2013. 2.4.
12
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GYM NASIESKO L AN

GYMNASIESKOLANS RIKTLINJER
Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning:

• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser,

fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana
begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar om
kön och på social eller kulturell bakgrund

• i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som
finns hos eleverna, hos skolans personal och i samhället
utanför skolan

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från

arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under
utbildningens gång

• i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället
och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och

• bidra till att presumtiva elever får information om skolans
utbildningar.
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GYM NASIESÄRSKO L AN

GYMNASIESÄRSKOLANS MÅL
är att varje elev utifrån sina förutsättningar:

• självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och

yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper,

• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka
konsekvenser dessa kan ha

• har viss kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt

studieområde,samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik
och arbete.

GYMNASIESÄRSKOLANS RIKTLINJER
Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning:

• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildningoch yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet
som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell
bakgrund

• i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos
eleverna, hos skolans personal och i samhället utanför skolan

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och

samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång.

FEM INSPIRATIONSEXEMPEL
FRÅN GYMNASIESKOLAN
OCH GYMNASIESÄRSKOLAN
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BÄCKÄNGSGYMNASIET

”Att hjälpa eleverna att se
målbilden ökar deras motivation
och lust att lära”
På Bäckängsgymnasiet i Borås får eleverna med sig flera olika erfarenheter från
arbetslivet. Skolan erbjuder estetiska programmet, humanistiska programmet,
naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och språkintroduktion. För att eleverna ska få aktuell kunskap om hur det är att arbeta inom sitt
studieområde, har skolan upparbetade samarbeten med företag, organisationer och
personer med specialistkompetenser. Skolans samhällsvetenskapliga program har
de tre inriktningarna beteendevetenskap, medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap. Rektorn Anna Almroth Werna betonar att när fokus
ligger på vidare studier, är det viktigt att visa vad de studierna kan leda till i fram
tiden. ”Att hjälpa eleverna att se målbilden ökar deras motivation och lust att lära”,
säger hon.
Jane Eriksson, studie- och yrkesvägledare på Bäckängsgymnasiet, håller med och
menar att lärarna på skolan därför är bra på att väva in arbetslivet i undervisningen
så att eleverna får många bilder av olika alternativ. ”Kanske anses det samhälls
vetenskapliga programmet vara ett av de bredare programmen, därför är det är
extra viktigt att visa olika utbildnings- och yrkesmöjligheter”, menar hon.

När teori förenas med praktik
Inom inriktningen samhällsvetenskap får eleverna chansen att möta olika
arbetsområden genom att göra en resa till Berlin i årskurs 2 och en till Bryssel
i årskurs 3. På så sätt förenas den teoretiska världen med den praktiska. Berlinresan har fokus på historia med tematiska områden samt mänskliga rättigheter.
Brysselresan fokuserar på samhällsvetenskap. En del av undervisningen förläggs
till Bryssel och Berlin och resorna är tydligt kopplade till kurserna, så allt för
beredelse- och efterarbete görs på likadant sätt som vid övriga kurser. Jonas
Runberg, lärare på inriktningen, menar att det är viktigt att alla elever får syn på

16
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alla möjligheter, oberoende av bakgrund eller familjeförhållanden. Alla
elever i klassen åker tillsammans med ett par av lärarna på skolan.
Under resorna får eleverna komma i kontakt med yrkesgrupper som de vanligtvis inte känner till. I Bryssel får de till exempel träffa ambassadpersonal och
politiskt sakkunniga som kan berätta om sina karriärvägar. Personerna de träffar
kan ofta vara unga och eleverna ställer frågor som ”Hur kan vi göra för att få ditt
jobb?” Under Berlinresan kan eleverna också få i uppdrag att hålla i en guidning
om en historisk sevärdhet på plats i staden. Eleverna sammanställer resultaten av
resorna och visar sedan upp dem på olika sätt.
Lisa Tjärner, som är lärare på samma inriktning, berättar att studieresan till B
 erlin
har lett till konkreta resultat. I ämnet samhällskunskap fick eleverna i årskurs 3 vid
ett tillfälle i uppdrag att lägga fram förslag på hur rasism och främlingsfientlighet
kan motverkas i Borås. Detta ledde till att eleverna skrev två medborgarförslag som
lämnades in till kommunens utbildningsnämnd. Eleverna besökte nämnden när
förslagen diskuterades och fick då möjlighet att höra hur politikerna resonerade kring
dem. Ett av förslagen antogs i modifierad form och innebär att alla elever i årskurs 9
i Borås stad kommer att få åka på en studieresa till Auschwitz. På det här sättet fick
eleverna se hur de kan vara med och bidra till förändring i praktiken.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN
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Här får eleverna 
möjlighet att bli
medvetna om
olika valalternativ

Resornas upplägg går att koppla till det centrala innehållet
och kunskapskraven (i urval):
SAMHÄLLSKUNSKAP 3

och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt
• ”Globalisering
perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen,
nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.

av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet
• Tillämpning
med komplexa samhällsfrågor.
kan översiktligt redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv. Dessutom
• Eleven
kan eleven översiktligt redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika
förutsättningar för individer, grupper och nationer.

kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifierar orsaker och
• Eleven
konsekvenser.”

HISTORIA 3

global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp
• ”Någon
samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå.
kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under
• Eleven
olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt
redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker
och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och
förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.”
UR LÄROPLAN, EXAMENSMÅL OCH GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN FÖR GYMNASIESKOLA 2011.
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”Det känns bra att
kunna förändra något i världen”
Lisa berättar att något som också väcker elevernas intresse för att göra saker ”på
riktigt” är när de i grupp får ett problem att lösa. Det kan handla om flykting
frågor, politiska frågor och Europafrågor. I ett av skolans internationella projekt,
Projekt Zimbabwe, får eleverna erfarenhet av att arbeta internationellt och att
driva projekt för att hjälpa andra. Det handlar om att eleverna inte bara ska läsa
om hur det är i andra länder utan också aktivera sig själva. Målet är att klassen
i årskurs 3 ska åka till Zimbabwe. Tanken är att elevernas gymnasiearbete ska utgå
från fältstudier från resan, men också baseras på kunskaper som inhämtas om
landets historia under årskurs 2.
Projektet drivs i samarbete med Patsime Trust, en icke-vinstdrivande organisation i Zimbabwe. Under resan ska eleverna även få möta unga ledare i organisa
tionen för att få veta vad det innebär att arbeta med frågor kring mänskliga rättig
heter i en diktatur. De kommer även att utbyta erfarenheter kring hur det är att
vara ung i Sverige och i Zimbabwe. Inom projektet har eleverna bildat en förening

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

19

Ett sätt att träna på att
fatta beslut, genomföra
beslut, kommunicera
och samarbeta

och tränar demokrati i praktiken genom att hålla årsmöte, skriva en ekonomisk
rapport eller en verksamhetsberättelse och lägga upp en verksamhetsplan för
kommande år.
Eleverna i Projekt Zimbabwe har bildat olika grupper där mycket av arbetet
sker på elevernas egna initiativ. En grupp fokuserar på ekonomi och lägger budget,
har kontakt med banken och lär sig om skatteregler. En annan grupp arbetar med
marknadsföring och skapar en webbplats för att genomföra den. Eleverna bedriver
informationskampanjer där de besöker olika föreningar och organisationer för
att berätta om sitt arbete och för att skaffa månadsgivare. De tar också fram egna
produkter som säljs till förmån för en skola i Zimbabwe, vilket har lett till att tjugo
barn har kunnat börja i skolan. Ytterligare en grupp arbetar med planering och
finansiering av resan.
I projektet arbetar eleverna även med en tematisk fördjupning i samhälls
kunskap och historia. De studerar exempelvis vilken betydelse kolonialiseringen
har haft ur olika perspektiv, där synen på människors värde är centralt. En annan
faktor är resursutnyttjandet och hur det har förändrats i landet.
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Projekt Zimbabwe går att koppla till följande
utdrag av det centrala innehållet i årskurs 2 (i urval):
HISTORIA 2 A

fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer,
• ”Tematiska
grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten,
olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resurs
utnyttjande och människors förhållande till naturen.”

SAMHÄLLSKUNSKAP 2

nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till
• ”Det
exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation
till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra
strukturella villkor.

av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet
• Tillämpning
med komplexa samhällsfrågor.
granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor
• Källkritisk
i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.”
UR LÄROPLAN, EXAMENSMÅL OCH GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN FÖR GYMNASIESKOLA 2011

Eleverna får även arbeta med sin självkännedom i projektet. Lisa berättar vidare:
”Om jag skulle sammanfatta arbetet med Projekt Zimbabwe så skulle jag säga att
det i stor utsträckning bygger på elevernas egen drivkraft. Det är de som bestämmer vad som ska göras och hur. De tränar sig i att hålla föredrag, att informera, att
ta fram projektidéer och att förverkliga dessa. På det här sättet får eleverna kun
skaper om ekonomi och erfarenheter av att tillämpa demokrati. Arbetssättet i projektet bygger på deras kreativitet och det har blivit så mycket mer lyckat än jag trodde
från början. Fördelen är också att alla hittar något de är intresserade av. Några gillar
inte att prata inför en grupp men är duktiga på att skapa webbplatser. Andra gillar att
fördjupa sig i ekonomi och utvecklar sitt ledarskap genom exempelvis kontakter med
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN
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Vilka är elevernas
styrkor och utmaningar?

banken. Det gör att de allra flesta i klassen blir engagerade och växer som individer.”
Skolan samarbetar också med Amnesty International och är en så kallad skola
för mänskliga rättigheter. Det innebär ett långsiktigt arbete för att öka kunskap
och engagemang bland elever och lärare, stärka skolans internationella profil och
främja en skolkultur där mänskliga rättigheter står i fokus.18 Detta arbete präglar
alla tre åren och skolan arbetar utifrån teman som man arbetat fram tillsammans
med Amnesty. Första året arbetade man med yttrandefrihet, andra året med
flyktingar och migranter och tredje året bygger elevernas gymnasiearbeten på
frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Eleverna i årskurs 3 arrangerar
Skriv för frihet varje år inom ramen för samhällskunskap 3. Även här bygger det på
elevernas egen kreativitet och drivkraft och de väljer vad som ska ske den veckan.
Det kan vara ett panelsamtal med inbjudna gäster eller en konsert. ”Det över
gripande temat är dock mänskliga rättigheter och fokus på de fall som Amnesty
väljer ut varje år”, berättar Lisa.
”Det känns bra att kunna förändra något i världen”, säger eleven Jennifer när hon
berättar om att de samarbetar med Amnesty för att få orättvist fängslade frisläppta.
Hon skulle mycket väl kunna tänka sig att arbeta med de här frågorna i framtiden
men tänker först läsa juridik. Det fick hon upp ögonen för genom ett rollspel redan
i årskurs 8, och sedan har gymnasieskolans kurser stärkt detta intresse.

”Det handlar mycket om
att vara samhällsengagerad”

Att samverka
med arbetslivet ger
fördjupad kunskap
om olika valalternativ

Lärarna på inriktningen medier, information och kommunikation lyfter fram
många yrkesgrupper och arbetsplatser under hela utbildningen. ”Det handlar
mycket om att vara samhällsengagerad”, säger Catharina Björk, en av lärarna.
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg blir i årskurs 1 en introduktion till
arbetslivet på många sätt. Där får eleverna träffa författare, mediekommunikatörer,
journalister och förlagsanställda. Eleverna får i uppdrag att gå runt på mässan och
intervjua de olika yrkesgrupperna för att få en uppfattning om vad som krävs när
det gäller arbetets innehåll och utbildning.
Ett nära samarbete med Borås tidning ger eleverna i årskurs 2 möjligheter att
skriva artiklar och reportage. På en sida som kallas Taggad får de känna på hur

18. http://skola.amnesty.se/skolsamarbeten/.
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det är att arbeta som journalist. Samarbetet med Borås tidning ger också eleverna
chansen att läsa bidragen och sedan träffa författare som deltagit i tidningens
tävling Debutantpriset.
”Den kanske mest populära aktiviteten är ändå skrivarlägret”, säger Catharina.
”Här får eleverna arbeta i seminarier och göra övningar under ledning av journalister och författare som berättar om sina arbetsprocesser och ger exempel ur sina
texter. Hur gör man bra efterforskningar? Hur använder man sig av information
från olika arkiv? Hur får man igång sin kreativitet inom skrivandet?”
Alla årskurser får också lyssna till kända författare, journalister och kommunikatörer som skolan bjuder in. De berättar ofta om hur det kan vara att arbeta
med sociala medier men också om att vara egen företagare och andra möjlighet
till försörjning.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN
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Skrivarlägret går att koppla till det centrala innehållet
i kursen skrivande i årskurs 2 (i urval):
framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och
• ”Skriftlig
argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt
• Den
planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och
kommunikationssituation.

sammanhang i text, textmönster och språk i såväl skönlitteratur som
• Textuppbyggnad,
i andra typer av texter.
och problematisering av vad som är korrekt och lämpligt språk i skön
• Fördjupning
litteratur och andra typer av texter.”
UR LÄROPLAN, EXAMENSMÅL OCH GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN FÖR GYMNASIESKOLA 2011.

Skrivarlägret kopplas också till det centrala innehållet
i kursen samhällskunskap 2:
och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga
• ”Muntlig
inom området, till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer.
granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor
• Källkritisk
i arbetet med komplexa samhällsfrågor.”
UR LÄROPLAN, EXAMENSMÅL OCH GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN FÖR GYMNASIESKOLA 2011.
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”Kommunikation är inte bara text”
Oscar Behn, även han lärare på samma inriktning, berättar att eleverna också får
en inblick i hur det är att arbeta med digitala frågor. De gör besök i TV-studior
och får spela in egna TV-program. Det här ger också träning i retorik, berättar
Oscar. ”Kommunikation är inte bara text”, fortsätter han och beskriver hur
eleverna det här läsåret fick göra ett inredningsprogram, träna på hur man agerar
framför kameran och hur man får det att låta bra. Vissa trivs inte framför kameran
utan föredrar att hålla sig bakom. Här blir det också tydligt hur många yrkes
kategorier som krävs för att det ska bli ett TV-program.
För att bli bekanta med hur man arbetar med rörlig bild får eleverna utföra uppdrag för en extern beställare. På skolan har eleverna samarbetat genom att elever
som driver UF-företag (Ung företagsamhet) kan beställa reklamfilmer av eleverna
som läser kursen medieproduktion. Dessa filmer visar man sedan på en mässa om
ung företagsamhet. Elever och lärare diskuterar också vad som krävs för att arbeta
som presentatör i ett radioprogram.

Hur många yrkes
kategorier behövs för
att göra ett TV-program?
Hur ser det ut på
andra arbetsplatser?

Koppling till samhället motiverar eleverna
I ämnet samhällskunskap diskuteras läget på arbetsmarknaden och orsaker till
arbetslöshet. ”I samhällskunskapen tar vi förstås upp de utmaningar som finns på
arbetsmarknaden”, säger Oscar. I undervisningen bjuder man in representanter
från arbetslivet in som berättar om yrkesområden inom sin bransch. ”Att bli en
känd journalist eller författare är inte det lättaste, men då kan man hitta olika
vägar till målet och hantera tiden på ett meningsfullt sätt. Kanske kan man jobba
som kommunikatör på ett större företag och på det viset ändå känna att man får
skriva och uttrycka sig muntligt”, fortsätter Oskar.
När eleverna beskriver varför de har valt det här programmet med inriktning
medier tar de upp att de alltid varit intresserade av att utveckla sitt skrivande. Men
också att det är viktigt att man under skoltiden får kopplingar till samhället för
att veta vad man kan göra sedan. ”Får man veta syftet med varför man läser olika
ämnen blir man motiverad”, säger eleverna Emily och Fanny. ”Vi är ju alla olika
individer också, och lär oss på olika sätt.”
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Hur ser utmaningarna
ut på arbetsmarknaden?
Kan perspektiven
vidgas genom att
presentera närliggande
yrkesområden?

Seminarierna med tema kan kopplas till det centrala innehållet
i kursen ledarskap och organisation (i urval):
”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar
• Begrepp,
i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad
• Kommunikation,
verksamhet.
olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta
• Organisationsformer:
mål av olika karaktär.
antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation
• Organisationskulturer:
samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till
• Ledarskap
frågor om demokrati och genus.”
UR LÄROPLAN, EXAMENSMÅL OCH GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN FÖR GYMNASIESKOLA 2011

Med fokus på beteendevetenskap

Ett sätt att resonera
normkritiskt om en
könssegregerad
arbetsmarknad

I ämnesövergripande teman får eleverna på inriktningen beteendevetenskap lära sig
om människors agerande och att det finns många yrken där människors beteende
är centralt. I samarbete med högskolor, organisationer och arbetsplatser får eleverna möta personer med erfarenhet av det beteendevetenskapliga området.
”Vi arrangerar en yrkesbesöksdag på skolan redan i årskurs 1, där vi bjuder in
yrkesverksamma inom beteendevetenskap till skolan”, berättar lärarna Jenny Selin
och Sara Knutsson. De beskriver upplägget för förra årets beteendevetardag med
genustema där de bjöd in föreläsare. Syftet var att eleverna skulle få en känsla
för vad programmet innebär och kunna lyfta frågor som exempelvis varför flest
kvinnor väljer att arbeta inom området. Under dagen fick eleverna i årskurs 3
hålla ett seminarium med olika teman inom genus som en del av kursen ledarskap och organisation. Ett tema var genus kopplat till strukturer i samhället,
exempelvis machokultur, feminism, självbild och påverkan. Eleverna höll sedan
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i föreläsningar, värderingsövningar och diskussionsövningar med blandade
grupper av elever i årskurs 1 och 2.
Inför valet av programfördjupningar i årskurs 3, får eleverna i årskurs 2 möta
doktorander från Göteborgs universitets psykologiska institution. I mötet får de
ta del av experiment, oftast inom rättspsykologi. Eleverna Maximilian och Emilie
berättar att de båda har valt inriktningen beteendevetenskap för att programmet
är brett och för att de också alltid har varit intresserade av människors beteende.
I valet av inriktning tyckte de att kurserna i psykologi och ledarskap verkade
intressanta. De är osäkra på hur livet efter gymnasieskolan kommer att se ut:
”Personlig utveckling är viktigt och förhoppningsvis har man hittat sig själv när det
väl är dags att ta tag i livet på riktigt!”

UNG FÖRETAGSAMHET (UF)
Ung företagsamhet finns i både grundskolan och gymnasieskolan. Elever
får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår. Läs mer på
http://ungforetagsamhet.se/gymnasium.

FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING
Om ett normkritiskt perspektiv i arbetslivet
Wikstrand, Frida & Lindberg, Mia (2015). Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet
och normkritiskt metodmaterial för hela skolan. Skolverket, Stockholm.

om Amnesty International och skola för mänskliga rättigheter:
http://skola.amnesty.se/skolsamarbeten/

om Projekt Zimbabwe: http://projektzimbabwe.wixsite.com/projekt-zimbabwe
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ELOF LINDÄLVS GYMNASIESÄRSKOLA

”Det blir så mycket bättre när
vi låter eleverna själva presentera
och berätta”
Elof Lindälvs gymnasiesärskola i Kungsbacka erbjuder fyra nationella yrkes
program: administration, handel och varuhantering; fastighet, anläggning och
byggnation; hotell, restaurang och bageri samt fordonsvård och godshantering.
Dessa program ska leda till arbete, sysselsättning eller fortsatta studier och skolan
förbereder på olika sätt eleverna för ett framtida yrkesliv.

Samverkan mellan skolan och arbetslivet
På programmen får eleverna pröva sin yrkesinriktning under minst 22 veckor på
olika arbetsplatser i ett arbetsplatsförlagt lärande (apl). Rektorn Marika Blomquist
ser att det finns en mycket tydlig koppling mellan skolan och arbetslivet. Lärarna
har väl upparbetade arbetslivskontakter och samverkan med arbetslivet genomsyrar
arbetet. ”Det ser lite olika ut inom yrkesprogrammen från år till år men de flesta
av våra elever går ut i sysselsättning”, berättar Gunilla Ståhlfors, en av lärarna på
administration, handel och varuhantering. ”Målet är att våra elever ska ha någon
form av sysselsättning när de lämnar gymnasiesärskolan och vi arbetar hela tiden
inom verksamheten för att utveckla entreprenöriella förmågor.”

Kartläggning och presentationer
Under utbildningen stöttar lärarna eleverna i att utveckla sin självkännedom och
kunskaper som hör till branschen. ”På administration, handel och varuhantering
börjar vi med grundläggande kunskaper utifrån ett kundperspektiv i årskurs 1.
Vi arbetar för att skapa en förståelse för olika begrepp inom handeln vilka för
klarar innebörden av det vi gör i kurserna”, säger Gunilla. Lärarna samarbetar
med studie- och yrkesvägledaren som följer eleven under utbildningens fyra år och
stöttar utifrån sin yrkesprofession.
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Eleven får en apl-pärm där hon eller han samlar all information kopplad till
utbildningen och apl-platserna. Pärmen följer eleven under hela utbildningstiden.
I årskurs 1 börjar eleverna att skriva ett personligt brev och ett CV som också finns
med i pärmen. Dokumenten uppdateras kontinuerligt. Under utbildningen får
eleverna också träna på att presentera sig och berätta vad de kan och vad man kan
behöva hjälp och stöd med ute på apl och i arbetslivet. Allt detta dokumenteras
och resulterar i en egen portfolio under det sista året.
I årskurs 2 får eleverna skapa ett eget drömföretag där inga begränsningar finns
för vad de kan skapa. Ung företagsamhet (UF) blir därefter ett viktigt inslag i
årskurs 3 där eleverna får pröva på att utveckla sina kompetenser tillsammans.
”Kunskaperna används sedan på det arbetsplatsförlagda lärandet under det fjärde
året”, berättar Gunilla. ”Det blir så mycket bättre när vi låter eleverna presentera
och berätta om sina drömmar och beskriva vad de anser att de är duktiga på och
klarar av.” Anna berättar när hon visar sin presentation: ”Det är så bra när jag kan
känna mig trygg med någon på jobbet och det är viktigt att handledaren förstår
mig och att det inte gör något om man råkar göra fel.”
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN
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MINA STYRKOR
Kommer alltid i tid
Säger alltid till om jag ska iväg
Gör det jag blir tillsagd att göra
Är omtänksam

DET HÄR BEHÖVER JAG HJÄLP MED
– DET HÄR GÖR MIG TRYGG
Jag får hjälp när jag ber om det
Folk inte blir arga bara för att
jag inte förstår
Det finns någon jag är trygg med
där jag är

”Vi fick brainstorma fram vilka roller vi skulle ha”

Ökad självkännedom
bidrar också till ökad
självkänsla!

I klassrummet arbetar eleverna intensivt med sina UF-företag. ”Alla har ju fallenhet för olika saker och eleverna får göra lite olika övningar och tester då eleverna
själva oftast har de bästa lösningarna”, säger Gunilla.
Jonathan är elev på handelsprogrammet. Han berättar att de har diskuterat både
vilka roller de skulle ha och vad de skulle göra i företaget. ”Allas idéer är bra, och
det blir viktigt att få vara nyfiken och säga vad man vill”, fortsätter han. ”Här står
eleverna i fokus”, säger Marie Erlandsen som är lärare. ”Det svåraste med det här
jobbet är att hålla tillbaka sig själv och inte lägga sig i för mycket.”
Jonathan, Simon och Matilda driver ett företag som kämpar för fred. Loggan
består av deras initialer JSM och de har tagit fram tröjor och armband med olika
tryck. Anna och Johan har designat och gjutit nyckelgömmor. När de tog fram
nyckelgömmorna kunde de ta hjälp av eleverna i skolans verkstad. På det viset
fick de träna på att samarbeta med olika arbetsgrupper och ta del av varandras
kunskaper. ”Att kunna samarbeta är en viktig kompetens i arbetslivet och mottot
här är att få skolans arbete att likna arbetslivet så mycket som det bara går”,
säger Gunilla.
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Genom UF kan man få en rådgivare till företaget. Rådgivaren kommer med
goda idéer och hjälper eleverna att utveckla sitt företag. ”Det bästa med att ha
rådgivare utanför skolan är att man får träna på att våga”, säger Anna.

Att koppla olika ämnen
till arbetslivet och måluppfyllelse
Alla ämnen i skolan är bra att ha både i arbetslivet och privat, tycker eleverna.
”Engelska är ju viktigt om man åker utomlands och det står oftast på engelska på
bruksanvisningarna”, säger Johan. Han fortsätter: ”Man behöver också skriva och
matten har man ju också nytta av.”
Lärarna tänker också på att visa hur ämneskunskaperna är användbara i framtiden. ”Genom att koppla alla ämnen till arbetslivet kan vi komma långt”, säger
Gunilla. Hon menar att det entreprenöriella arbetet leder till en koppling mellan
skolan och arbetslivet och får eleverna att förstå den formativa bedömningen och
att betyget är kopplat till något i arbetslivet.
Tillsammans med sina lärare utvärderar eleverna programmets olika kursmål
under yrkesutbildningens fyra år. Eleverna beskriver vilka kunskaper och mål de
upplever sig ha nått. De tränar på att sätta ord på, och prioritera, vilka förmågor
de vill fortsätta att utveckla för att uppnå en ökad måluppfyllelse. Lärarna kan visa
kursmålen för eleverna och sedan ha en dialog om hur eleverna ska göra för att nå
den önskade måluppfyllelsen.
Karaktärslärarna har också samtal med apl-handledaren och eleven under det
arbetsplatsförlagda lärandet, där de diskuterar elevens framsteg. Lärarna gör en
avstämning med apl-platsen om hur det går samt hur skolan och arbetsplatsen
kan samarbeta för att eleven ska nå en ökad måluppfyllelse inom kurserna. Elever
som startar UF-företag inom skolans yrkesprogram får ytterligare möjligheter att
visa sina förmågor i arbetslivet, vilka används vid bedömning av exempelvis kursen
service och bemötande.
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UF-företagsverksamheten kan kopplas till det centrala
innehållet i exempelvis kursen service och bemötande:
”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll (i urval):

i olika servicesituationer, till exempel inom vården, försäljning och inom
• Service
fastighetsskötsel. Olika målgruppers behov och önskemål.
• Serviceinriktat förhållningssätt.
• Språk och kommunikation i olika servicesituationer.
• Bemötande i olika servicesituationer.
och andra bestämmelser inom olika serviceområden, till exempel person
• Lagar
uppgiftslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.”
UR LÄROPLAN FÖR GYMNASIESÄRSKOLAN 2013.

Apl-handledarutbildning
och anknytning till arbetslivet
I verkstaden får eleverna prova på många olika arbetsuppgifter. Det är viktigt för
alla elever men kanske extra viktigt för dessa elever. Syftet är att visa på så många
olika alternativ som möjligt för att stötta eleverna att kunna göra genomtänkta
framtidsval.
Pontus är en av eleverna som följer programmet fastighet, anläggning och
byggnation. Han jobbar som fastighetsskötare under perioder med arbetsplatsförlagt lärande och trivs bra med det. Han har också varit med och byggt småhus
och annat. Han har körkort och har fått ta truckkort. ”Man får ta det på skolan”,
berättar han.
Sven Johansson är lärare i verkstaden och håller med om att det blivit mycket
bättre när eleverna själva presenterar sig inför det arbetsplatsförlagda lärandet.
”Förut blev de bombarderade med frågor från övriga i stället för tvärtom. Skolverkets apl-handledarutbildning visade arbetsgivarna och deras företrädare hur lärarna
jobbar på skolan och vad eleverna är duktiga på och vad de behöver hjälp med.
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Samverkan mellan skola
och arbetsliv ger eleverna
möjlighet att relatera
till sig själva utifrån
olika valalternativ

Det är viktigt i en sådan utbildning att även handledarna får prata med varandra”,
säger han och fortsätter: ”Den kunskapen ska inte stanna inom ett företag och
det blir förstås också viktigt vid personalbyten. Vi har en elev som arbetar på en
däckfirma och som nu fått anställning. Eleven hade arbetsplatsförlagt lärande från
höstterminen och blev sedan anställd efter skolavslutningen. Den arbetsgivaren är
helt suverän. Han förstår upplägget och utformar det systematiskt.”
Genom ett fastighetsbolag får eleverna på skolan som en del av undervisningen
sköta gröna ytor, rabatter etc. ”Att eleverna kan få vara ute bland hyresgäster, ger
väldigt mycket. Det blir på riktigt med social träning” berättar Sven.
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Eleven i centrum
Under hösten i årskurs 4 genomförs kartläggningssamtal på samtliga program med
Arbetsförmedlingen, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS), daglig
verksamhet, Försäkringskassan, LSS-handläggare (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade), apl-samordnare från programmen, studie- och yrkesvägledaren
samt eleven. Eleven är i centrum och får tala om sina styrkor och intressen samt
presentera sitt eget CV så att arbetsplatsen är väl förberedd inför apl. Under mötet
berättar även eleven om vilka apl-platser som har fungerat bra och vilka som har
fungerat mindre bra. Tillsammans gör man upp en plan över elevens sista termin.
Finns det en väl fungerande apl-plats kan det vara aktuellt att koppla in
Arbetsförmedlingen redan under första delen av vårterminen inför ett eventuellt
kommande arbete med lön, alternativt diskuteras vilken form av daglig verksamhet
som kan bli aktuellt. Övriga deltagare svarar på frågor och föräldrar är medbjudna
vid mötet och får en inblick i hur elevens skolgång fortskrider.
Kartläggningssamtalet och det uppföljande utslussningssamtalet på vårterminen
i årskurs 4 är slutet av en process som påbörjats redan i årskurs 1. Utslussningssamtalet innebär precis som kartläggningssamtalet ett nära samarbete mellan olika
professioner och representanter från apl-platserna. Där planerar man vad som ska
hända när eleven har fullföljt sin utbildning. Vill föräldrarna komma med vid
utslussningssamtalet är de välkomna, men de kan inte tvingas med då eleverna nu
fyllt 18 år. ”Lärarna är positiva till att föräldrarna är med, men samtidigt är målet
att eleverna ska blir självgående vuxna människor. Föräldrarna kan vara vana vid
att vara nära eleven och då krävs fingertoppskänsla för att eleven ska få möjlighet
att utvecklas på egen hand”, säger Sven.
Skolans rektor Marika Blomquist lyfter fram kartläggningsarbetet: ”Vilken
skillnad det blev efter att kartläggningsarbetet har utvecklats”, säger hon. ”Eleven
äger samtalet nu. Förr pratade vi om vad eleven inte klarade av men nu pratar vi
om vad de kan, vilket ökar möjligheterna för dem att komma ut i arbetslivet och
våga prata om vad man behöver stöd med”, avslutar hon.
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Ett nära samarbete
mellan skola och arbetsliv bidrar till studie-och
yrkesvägledning i både
snäv och vid bemärkelse

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE OCH HANDLEDARUTBILDNING
Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor
arbetsplatsförlagt lärande. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar
i gymnasiesärskolan 25 timmar garanterad undervisningstid.
Skolverket erbjuder en webbaserad utbildning för handledare som tar emot elever
i apl (inklusive lärlingar). Syftet med utbildningen är att handledaren ska bli väl
förberedd för att handleda elevers lärande och veta vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan. Utbildningen innehåller även material om att handleda
elever som behöver extra stöd. Läs mer på http://www.skolverket.se/fran-skola-tillarbetsliv/apl/apl-utveckling/nationell-handledarutbildning.

ENTREPRENÖRIELLA FÖRMÅGOR
I läroplanerna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan framställs entre
prenöriella förmågor som värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och för vidare
studier. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och lösa problem. Läs mer i
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011,
kapitel 1, Skolverket 2011 samt i Läroplan för gymnasiesärskolan 2013, kapitel 1,
Skolverket 2013.
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Doktorsavhandling Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
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HUDIKGYMNASIET

”Är man stark måste man vara snäll!”
Att vara snäll när man är stark är ett av de råd som verksamhetschef Lena Lingman
på Hudikgymnasiet i Hudiksvall nämner i sitt tal till avgångseleverna. Med detta
vill Lena förmedla att när eleverna läst motivations- och ledarskapsutbildningen
på skolan så har de ökat sin kunskap om sig själva och om ledarskap. Ett annat
råd som Lena ger eleverna är att ta chansen när det dyker upp erbjudanden och
möjligheter i livet.

Från Brandgaraget till Hudikgymnasiet
EU-projektet Brandgaraget drevs tidigare som en utbildning för arbetssökande
ungdomar som gått ut gymnasieskolan. ”Det som var gemensamt för ungdomarna
i projektet var att de upplevde att de inte var förberedda för livet efter skolan. De
visste inte vilka normer och regler som gäller på en arbetsplats. De hade inte koll
på vad en chef förväntar sig”, säger Lena.
Genom Brandgaraget fick ungdomarna externa uppdrag och kunde med stöd
av handledare driva en lokalradiostation, en grafisk byrå, ett lunchcafé samt att
arrangera konserter. Handledarna fokuserade på motivationshöjande insatser och
ungdomarna fick också genom de olika uppdragen träna på att ta eget ansvar.
Projektet blev framgångsrikt och ledde till att en stor andel av ungdomarna gick
vidare till studier eller arbete.
De goda erfarenheterna från Brandgaraget låg sedan till grund för starten av
Hudikgymnasiet. Gymnasieskolan bildades för att satsa på utbildningar som bättre
förbereder eleverna för livet efter skolan. Att arbeta kontinuerligt med att koppla
skolan till arbetslivet, som en röd tråd är en av skolans huvudidéer. Personalen har
lång erfarenhet av hur människor blir motiverade och all strategisk kompetens
utveckling på skolan har fokus på utbildningar i ledarskap och coachning.

38

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Motivations- och ledarskapsutbildning
Hudikgymnasiet i Hudiksvall erbjuder fyra nationella gymnasieprogram: barn- och
fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet och samhälls
vetenskapsprogrammet. Samtliga program och alla årskurser genomsyras av
motivations- och ledarskapsutbildningen, som är skolans ryggrad och en del
av skolans kultur. Under skoltiden lär sig eleverna att leda sig själva och andra.
Genom personlig utveckling blir de medvetna om sig själva och sina förmågor,
vilket underlättar inför framtida val av utbildning och arbete. Framför allt lär de
sig hur andra människor fungerar, att alla människor är unika och att inte döma
eller värdera. ”Skolan väver in ett normkritiskt arbete naturligt i sitt arbetssätt och
mobbning är därför inget problem på skolan”, säger Lena.
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN
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Hur kan man tala
om arbetslivet ur ett
normkritiskt perspektiv?

Motivations- och ledarskapsutbildningen består av kurserna psykologi 1,
 sykologi 2 a, ledarskap och organisation, kommunikation, lärande och utveckp
ling, pedagogiskt ledarskap, människors miljöer och mental träning. Flera kurser är
gemensamma för alla program och några skiljer sig åt mellan programmen.
Anton och Viktoria på barn- och fritidsprogrammet håller med om att motivations- och ledarskapsutbildningen leder till personlig utveckling och berättar:
”Man får mycket mer, inte bara lära sig om hur man leder. I ettan lär vi känna
klassen och oss själva, man lär sig leda sig själv först. Det är svårt att leda en grupp
om man inte ens vet vem man själv är … det blev viktigt att få det från början.”
Anton fortsätter: ”Vi pratar också jättemycket om det här med att vi är olika och
att vi har olika styrkor och svagheter.” Linnea som går samhällsvetenskapspro
grammet tillägger ”Man lär sig hur man kan leda, hur man kan styra en grupp.
Hur man kan ta vara på vars och ens egenskaper.”

Alla vinner på samverkan
mellan skolan och arbetslivet
Skolan strävar efter att vara så lik en arbetsplats som möjligt, en av skolans huvudidéer är att arbetet ska vara ”på riktigt”. ”Ända från början har det varit viktigt att
skapa det vi kallar skarpa lägen. Det är ett begrepp vi använder hela tiden. Med
skarpa lägen menar vi att det måste finnas en extern intressent på något sätt”,
förklarar Lena Lingman. ”Eleverna arbetar projektinriktat med olika teman och
under eget ansvar. Det kan handla om olika filmprojekt, att ta fram radiojinglar,
att göra fotojobb eller att arrangera stora evenemang ute i arbetslivet. Uppdragen
ger nya ringar på vattnet och genererar ständigt nya beställningar.”
Lena berättar vidare: ”Eleverna har exempelvis haft uppdrag åt företag där
de producerat film från idé till färdig produkt. Den typen av projekt berör det
centrala innehållet i flera kurser exempelvis medieproduktion, digitalt skapande och
ljudproduktion. Som lärare kan man bedöma elevernas förmågor och kunskaper
kring allt från förarbete och genomförande till manusskrivning, redigering och
färdig produkt. När det finns en verklig kund känner eleverna att det är allvar och
vill ta ansvar. Det skapar en motivation som inte går att uppnå i ett påhittat projekt. Resultatet blir att kunden får en bra produkt samtidigt som eleverna nått hög
måluppfyllelse. Alla vinner på det.”
När eleverna arbetar med sina projekt upplever de att de tar ett steg ut i arbets
livet. ”Det blev så verkligt på något sätt. Vi måste prestera nu, det är inte bara oss det
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faller tillbaka på utan det faller på alla”, säger Linnéa, Anton och Viktoria. De tycker
att det är viktigt att det finns en riktig beställare i arbetslivet, någon som förväntar sig
ett resultat av deras arbete. Att få göra det som de är intresserade av tycker eleverna
är motiverande. Tidslinjer används till stöd för att hålla överenskommelser. I arbetet
tränar eleverna sin problemlösningsförmåga och även att samarbeta. ”I klassen lärde
vi ju också känna varandra jättebra, alltså vi blev väldigt tajta och ett team”, fort
sätter de. Genom ledarskapsutbildningen och den nära kopplingen till arbetslivet får
eleverna verktyg att hantera kommande studier och ett arbetsliv. ”Ju mer man lär sig,
desto mer vet man vart man vill sedan”, säger Linnea.
Nedan ett exempel på en tidslinje som eleverna på Barn- och fritidsprogrammet
använde när de arrangerade en stor modevisning på Glada Hudikmässan;

TIDSLINJE MODEVISNING
V 12
Aktiviteter

Idéer

V 13

V 14

17/3
Möte, tidslinje
18/3
Provgå catwalk,
söka modeller
och kolla
träningar

25/3
Utdelning av
vinylgubbarna

1/4
Hår och make
klart – kolla med
capri

19/3
Vad ska vi göra
med stolarna?

26/3
Modeller klara!
– Julle
– Café 7an

2/4
Musik klart!!

V 15

V 16

V 17

7/4
Kolla över allt

14/4
Fixa det
som är kvar

25/4
Genrep
på Glysis

15/4
Smågrejer,
crewgrejer

27/4
MODEVISNING

9/4
Modellernas
klädprovning

Stolidé: lotta ut på skolan tillsammans med fri entre till mässan och goodiebags
Idéer till goodiebags: godis, biobiljett, tröja, nyckelband, rabatter
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Uppdragen från företagen kan kopplas till det centrala
innehållet i kursen medieproduktion 1 och 2 (i urval):
inför medieproduktioner och framställning av enkla förlagor i form av synopsis,
• Förarbete
skisser eller manus.
• Textskrivning, fotografering, filmning, ljudupptagning och redigering.
redovisningsformer av produkter, till exempel tidningar, filmer och utställningar,
• Olika
i analog eller digital form.
roller vid medieproduktioner, till exempel skribent, fotograf, ljudtekniker
• Olika
och redigerare. Betydelsen av samarbete.
• Tidsramar och deras betydelse vid medieproduktioner.

Ljudproduktion 1 och 2 (i urval):

• Research, källkritik, produktionsplanering och utvärdering.
• Ljud vid film- och radioproduktion.
• Manusarbete, intervjuteknik och röstfunktion.
om digital musikproduktion för film och radio, till exempel jinglar och enklare
• Orientering
filmmusik.
• Förutsättningar för produktion för public service jämfört med reklamfinansierade medier.
• Målgruppstänkande. Hur det påverkar form och innehåll.
för produktioner och vad det innebär att arbeta inom givna tidsramar och
• Kostnadsramar
på vilket sätt det påverkar kvaliteten.
UR LÄROPLAN, EXAMENSMÅL OCH GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN FÖR GYMNASIESKOLA 2011
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World AIDS Day och Picsel
Ett evenemang som elever har arrangerat är World AIDS Day. Internationella
aidsdagen uppmärksammades genom en ljusceremoni, musik och 400 specialtryckta heliumballonger som sattes upp i Hudiksvall. Här samverkade elever från
flera program på skolan. Gustav Andersson, en av lärarna på skolan berättar att ett
arrangemang som World AIDS Day kan generera nya uppdrag för eleverna. Det
kan handla om allt ifrån löpartävlingar, konserter och middagar. Eleverna utökar
sina nätverk och kontakter inför framtiden. En av eleverna säger: ”Man träffar
mycket folk. Det är många telefonnummer som ligger i telefonboken.”
Skolans grundarbetssätt är att arbeta med projekt som har externabeställare.
Som ett bra komplement till det här arbetssättet, drivs också UF-företag på
skolan. Picsel var ett av dem som under 2015/2016 drevs av elever på estetiska programmet. UF-företaget arbetade som en reklambyrå och producerade
visuellt material. Ett av uppdragen var att producera sex filmer på beställning av
Hudiksvalls kommuns näringslivsavdelning.
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Koppling till yrken i undervisningen
Kopplingen till olika yrkesroller och branscher är naturlig i de olika ämnena.
Gustav, som undervisar i naturkunskap, menar att ämnet är teoretiskt och att det
är viktigt att som samhällsvetare kunna ta del av en samhällsdebatt med ett naturvetenskapligt innehåll, exempelvis när det gäller klimatförändringar. I sin undervisning ger han exempel på yrken inom det naturvetenskapliga området. Vad innebär
det till exempel att vara meteorolog?
Linnea följer samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap, hon är intresserad av flyktingpolitik och därför blev arbetet i kursen etnicitet
och kulturmöten inom ämnet sociologi extra intressant för henne. I olika fall
studier fick de försöka få ihop flera grupper i skolan – invandrargrupper, svenskfödda grupper, tjejer och killar – för att få dem att fungera tillsammans på ett så
bra sätt som möjligt. Viktoria på barn- och fritidsprogrammet var en dag på ett
boende för ensamkommande flyktingbarn och fick sedan berätta för övriga elever
om sina upplevelser. Kopplingar till verkligheten bidrog på detta sätt till breddad
kunskap om olika yrkesområden.

Motivation och delaktighet
Matilda, Anna, Sanna och Emma är överens om att de blir motiverade när de får
göra något de tycker om och när de får vara delaktiga i undervisningen. ”Många
av lärarna försöker att göra sitt ämne mer intressant och kan ibland fråga oss: Hur
tycker ni att vi ska göra? Det känns att de tar en på allvar! Det är väldigt kul”,
berättar Matilda, Anna, Sanna och Emma.
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Att upptäcka det
man inte sett eller hört
om förut breddar
valalternativen!

Arbetet med olika fallstudier kan kopplas till det centrala
innehållet i kursen etnicitet och kulturmöten (i urval):

• Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.
• Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.
dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och
• Migration,
delaktighet i samhället.
• Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om
• Aktuella
integrations- och segregationsfrågor.
UR LÄROPLAN, EXAMENSMÅL OCH GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN FÖR GYMNASIESKOLA 2011

MOTIVATIONS- OCH LEDARSKAPSUTBILDNINGEN
Motivations- och ledarskapsutbildningen består av flera kurser – där några är gemensamma
för alla program och några skiljer sig. De här kurserna gäller för de olika programmen:
Samhällsvetenskapsprogrammet: Psykologi 1, psykologi 2 a, ledarskap och organisation,
kommunikation.
Ekonomiprogrammet: Psykologi 1, psykologi 2 a, ledarskap och organisation.
Barn- och fritidsprogrammet: Psykologi 1, psykologi 2 b, kommunikation, lärande och utveckling,
pedagogiskt ledarskap, människors miljöer.
Estetiska programmet: Psykologi 1, psykologi 2 a, mental träning.

MOTIVATION
Motivation, som bland annat definieras som individens önskan att delta i lärandeprocesser,
påverkas av både inre och yttre faktorer. Utbildningsforskarna M
 argareta Maria Thomson och
Jessica Wery, ger en översikt av utbildningsvetenskaplig och psykologisk forskning och teorier
om motivationsfrämjande arbete i skolan. ”Om eleven kan se ett samband mellan en skoluppgift
och världen utanför skolan kommer dess inre motivation att påverkas i positiv riktning”,
www.skolverket.se, Margareta Maria Thomson och Jessica Wery, North Carolina State University,
”Motivational Strategies to Enhance Effective Learning in Teaching Struggling Students”.
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FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING
Om motivation
Giota, Joanna (2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation,
kompetens och prestationer i skolan. Pedagogisk Forskning i Sverige.
http://journals.lub.lu.se/ojs/index.php/pfs/article/view/8066/7115.
Giota, Joanna (2013). Individualiserad forskning i skolan – en forskningsöversikt.
Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/individualiserad-undervisningi-skolan-en-forskningsoversikt/.
Ottosen, Karl Ottar, Bjørnskov Goll, Charlotte & Sørlie, Tore (2016). The Multifaceted Challenges in Teacher-Student Relationships: A Qualitative Study of Teachers’ and
Principals’ Experiences and Views Regarding the Dropout Rate in Norwegian UpperSecondary Education. Scandinavian Journal of Educational Research.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00313831.2016.1147069.
Skolverket (2015). http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/
relationer-larande/motivation-en-viktig-nyckel-till-elevers-skolframgang-1.230660.

Om normkritik
Wikstrand, Frida & Lindberg, Mia (2015). Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och
normkritiskt metodmaterial för hela skolan. Skolverket, Stockholm.
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HÖGBERGSSKOLAN

”Alla på skolan behöver vara med
och visa vägen till arbetslivet”
På Högbergsskolan i Tierp får eleverna inblick i arbetslivet under hela sin
gymnasietid, oavsett vilket av de tolv yrkes- eller högskoleförberedande pro
grammen de följer. Skolan är certifierad inom teknikcollege och vård- och
omsorgscollege. Eleverna har också möjlighet att starta UF-företag inom alla
program på skolan. ”Det gäller att prata med varandra över alla yrkeskategorier
när alla jobbar med samma elever”, säger Carina Rudolph Lundberg, tillförordnad
rektor på skolan. ”Alla behöver vara med och visa vägen till arbetslivet och det blir
viktigt att ha ett bra samarbete med grundskolan”, fortsätter hon.

Framtidsdagar om gymnasieprogrammen
Skolorna i kommunen har utvecklat framtidsdagarna, där grundskolan, olika
företag och gymnasieskolan tillsammans ger eleverna på grundskolan möjlighet
att titta på de olika gymnasieprogrammen. ”Här ska vi bredda mer”, säger Carina.
”När eleverna kommer och tittar på industriprogrammet så kan även ett företag
som till exempel Atlas Copco vara där. Då skulle det kunna bli en starkare koppling till arbetslivet och till det program man vill söka. Näringslivet har ju också
önskemål om vad vi ska leverera, så det är extra viktigt att samverka med företagen
och det är så vi arbetar med exempelvis teknikcollege. Eleverna på grundskolan har
också möjlighet till prova-på-dagar inför sitt gymnasieval. Dessa skulle man också
kunna slå ihop med framtidsdagarna”, fortsätter Carina.

Teknik = många möjligheter
Eleverna på skolan är mycket positiva till att lärarna visar vilka olika utbildnings- och
yrkesmöjligheter som gymnasieprogrammen kan leda till. Amelia och Erik går tredje
året på teknikprogrammet och minns hur deras lärare Göran Vestin presenterade
ämnet teknik för dem. ”Han ritade några bubblor på tavlan där han skrev teknik
i en av dem. Sedan frågade han vad vi var intresserade av och då sa någon musik”,
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säger Erik och fortsätter: ”Göran skrev då Spotify i en annan bubbla och då sa någon
annan bild och då skrev han design i en tredje bubbla. Och så fortsatte han så där
och vi förstod att teknik kan öppna för en massa olika jobb utifrån våra intressen!”

Studiebesök, arbetsplatsförlagt
lärande och elevinflytande
Både Amelia och Erik betonar också att studiebesöken och perioderna med arbetsplatsförlagt lärande öppnat deras ögon för många alternativ. ”Man kanske bara vet
vad ens närmaste släktingar jobbar med och då blir det viktigt att prata om vad
som finns mer”, säger Amelia.
De elever på Högbergsskolans teknikprogram som deltar i Teknikcollege Uppland erbjuds två veckors arbetsplatsförlagt lärande under sin utbildning. ”Först och
främst har vi fått önska arbetsplats utifrån våra intressen. Det har varit jättebra”,
säger Erik. ”Jag är intresserad av arkitektur, det är ett drömjobb för mig, och då
fick vi som har det intresset titta på ett husbygge som AB Tierpsbyggen höll på
att avsluta. Vi fick i uppdrag att rita och skriva en reklambroschyr som de faktiskt
använde när de sedan hade visning av lägenheterna. Något som man inte tänker på
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Att koppla intressen
till ett ämne motiverar
och bidrar till kunskap
om arbetsmarknaden

i ett husbygge är det där med tillgängligheten. Det är ju jättenoga med på vilken
höjd lysknapparna ska sitta och handtagen som måste sitta en bit ut, och jag hade
inte heller tänkt på att det finns en mening med att första och sista trappsteget i en
trappa är grått. Det skulle faktiskt kännas meningsfullt att jobba med tillgänglighet
och även hållbarhet, vilket också är jätteviktigt vid ett husbygge.”
Amelia har förutom musik även ett annat stort intresse och det är matlagning.
Hon berättar: ”Jag tänkte att det kan jag ju ha som hobby även om jag väljer ett
teknikyrke. Men kanske kommer jag att utveckla någon bra produkt inom matlagning? En ny slags stekpanna kanske?” Hon sitter också med som elevrepresentant
i styrgruppen för Teknikcollege Uppland. Hon tycker att det är bra att elever får
vara med och tycka. ”Det pratades exempelvis om att inriktningarna skulle ändras
här på skolan. Det tyckte inte vi elever och då framförde jag det. Och de lyssnade
faktiskt, även om jag fick prata en bra stund och förklara varför”, säger hon.

Studiebesöken och det arbetsplatsförlagda lärandet kan
kopplas till det centrala innehållet i kursen teknik 1 (i urval):
alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till
• Teknikutvecklingsprocessens
användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom
ett eller flera teknikområden.

och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och
• Entreprenörskap
kreativa processer.
tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och
• Materials
kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.

och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle,
• Teknikens
till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och
• Kommunikations-,
information.
UR LÄROPLAN, EXAMENSMÅL OCH GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN FÖR GYMNASIESKOLA 2011

50

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Ung företagsamhet på
fordon- och transportprogrammet
Emil och Alexander går första året på fordons- och transportprogrammet. Valet
av program var enkelt för dem, De har mekat med bilar och kört motocross sedan
de var små och vuxit upp i familjer där motorintresset är stort. Emil är också
intresserad av ekonomi, vilket har varit bra när han och Alexander har byggt upp
UF-företaget BM:s Meck som utför service och rekonditionering av bilar i ett
paket. Eleverna berättar att de inför sitt deltagande i SM i Ung företagsamhet
förberedde montern genom att kapa en bakdel av en bil och bygga ett bord av en
motor. Under SM blev företaget mycket omtalat som tjänsteföretag och deras bord
i montern fick stor uppskattning.
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”Det skulle vara kul med flera tjejer”
Hur arbetar ni på er
skola med att motverka
könstraditionella studieoch yrkesval?

Det är få tjejer på fordons- och transportprogrammet, även om de finns. Både
Emil och Alexander tror att det finns en föreställning om att meka med bilar bara
är ett tungt och smutsigt arbete. Mycket arbete görs med datorer nu så det spelar
ingen roll om man är stark, menar de. Men att det skulle finnas attityder så att
tjejer inte skulle känna sig välkomna, tror de inte på. ”Nej, det kanske finns i andra
branscher, men inte i den här”, säger Emil.
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Koppling mellan skolämnen och arbetslivet
”Förut har jag tänkt – när ska jag ha användning för det här i mitt framtida liv?
Det har väl inte alltid känts så meningsfullt att gå i skolan”, säger Alexander.
”Men Seved, vår lärare, har drivit flera företag och har med sina erfarenheter visat
varför man behöver kunskaper i matte, engelska och flera andra ämnen, så det
blev faktiskt en aha-upplevelse för mig. När vi startade företaget förstod jag varför
matten är bra för bokföringen och att engelskan i alla dataprogram varit nöd
vändig”, fortsätter Alexander.
Även om både Emil och Alexander just nu är säkra på att de valt rätt program har
de också sett att det kan finnas flera utbildnings- och yrkesmöjligheter efter fordonsoch transportprogrammet. ”Ja, kan man byta en ruta på en bil så kan man ju göra
det i ett hus också. Elen är ju ungefär som i ett hus den med”, fortsätter de.

”Man måste alltid bygga relationer först
– sen kan man lära dem vad man vill!”
Att motivera eleverna är kanske inte alltid så lätt. ”Man måste först bygga relationer till eleverna, annars går det inte”, säger Ahmed Ali, lärare i matematik på
fordons- och transportprogrammet på Högbergsskolan. Ahmed brukar lägga upp
olika problemlösningar och gåtor via sociala medier. Klassen går sedan igenom och
resonerar om olika lösningar på samma problem. Alla lär sig ju inte på samma sätt
och gåtorna har gjort eleverna nyfikna. ”Och när de blivit det, ja då kan man lära
dem vad som helst”, säger han.
Seved Andersson menar att när han lyckas sätta kunskaperna i ett sammanhang
så att man ser nyttan, då kan han se att eleverna blir motiverade. ”Och när de
frågar mycket, då vet man att något är på gång”, säger han och fortsätter: ”Men
också när de får ta med något eget problem. Det motiverar också och de blir
duktiga på att ifrågasätta och ta reda på saker själva.”
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Arbetsplatsförlagt lärande utomlands
ger mer än yrkeskunskaper
Eleverna på fordons- och transportprogrammet får också möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande utomlands. Skolan har nära samarbete med yrkesskolor i både
Holland och i Tyskland via programmet Erasmus+. ”Eleverna växer enormt under
de här resorna. De får verkligen lära sig att ta hand om sig själva”, säger Seved, som
också har följt med lärarna på de holländska och tyska yrkesskolorna för att se hur
de arbetar där. ”Vi kan lära av dem och de kan lära av oss”, säger han.

Kompetensförsörjningen i fordonsbranschen
Enligt lärarna saknas det många personer med olika yrkesinriktningar inom fordonsbranschen i Uppsala län, så jobb kommer det att finnas i framtiden. Lärarna ser ett
bekymmer i att elever inte väljer fordonsprogrammet i den utsträckning som skulle
behövas. Elever påverkas förstås av olika faktorer inför sina gymnasieval och föräldrar
kan troligen styra eleverna åt andra håll, tror de. ”Det finns nog gamla föreställningar
om hur man arbetar inom fordonsbranschen som inte stämmer och de har kanske
inte heller hängt med i att lönerna är på väg upp”, menar Seved. ”Kanske skulle man
anordna en studieresa för föräldrar”, säger han och skrattar.

TEKNIKCOLLEGE
Inom teknikcollege samarbetar kommuner, skolor och industriföretag för att öka
kvaliteten på tekniska utbildningar för industrins behov. Målet är att företagen
ska hitta de kompetenta medarbetare de behöver för att kunna konkurrera på den
globala marknaden, www.teknikcollege.se.

ERASMUS+
Erasmus+ är ett EU-program för att främja internationellt samarbete och utbyte inom
utbildningsområdet. www.uhr.se.
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UTBILDNINGSPAKET SKOLA – ARBETSLIV
Under 2015–2016 deltog Högbergsskolan i Skolverkets Utbildningspaket
skola – arbetsliv för att stärka studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Under
insatsen tog lärare och skolledare med hjälp av processtöd fram exempel på upplägg
med kopplingar mellan skola och arbetsliv som de kan använda i undervisningen.

FÖRSLAG PÅ VIDARE LÄSNING
Om relationer mellan lärare och elever
Hattie, John (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 Meta-Analyses R
 elating
to Achievement. https://readpbn.com/pdf/Visible-Learning-A-Synthesis-of-Over800-Meta-Analyses-Relating-to-Achievement-Sample.pdf.
Lilja, Annika (2013). Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev.
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32806/1/gupea_2077_32806_1.pdf.
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KROKSLÄTTSGYMNASIET

”Det gäller att visa på möjligheterna”
”När nyanlända elever kommer till språkintroduktionsprogrammet på Krokslättsgymnasiet i Mölndal har de ofta en hög studiemotivation”, berättar rektorn Mona
Jonsson. ”Men när de förstår vilken tid det kan ta att bli färdig, händer det att en
del elever tappar all motivation. Då gäller det att visa på möjligheterna.” Skolan
erbjuder vård- och omsorgsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och flera
introduktionsprogram.
Pia Gejervall, som är studie- och yrkesvägledare, menar att Sverige är relativt
unikt i jämförelse med andra länder när det gäller tillgången till vidare studier
efter grund- och gymnasieskolan. Hon pekar särskilt på möjligheten att hämta
igen kunskaper i folkhögskolan eller vuxenutbildningen för dem som inte klarat
gymnasieskolan. Hon berättar att Krokslättsgymnasiet har ett tätt samarbete med
arbetslivet och lärarna håller sig uppdaterade om vad arbetsmarknaden efterfrågar.
Skolans studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans med lärarna på programmet för språkintroduktion och här fokuserar man på vad som är möjligt. ”Det är
lätt att eleverna annars blir frustrerade över att inte komma in på ett gymnasieprogram. För att hålla kvar drömmarna och motivationen får de en praktikplats. Tre
dagar i veckan under två månader har de praktik”, säger Pia. ”Vi ser det som ett
väldigt bra sätt att språkträna på och när de kommer tillbaka till skolan försöker
vi fokusera på yrkesord som är relevanta för praktikplatsen. På så sätt kommer de
in i arbetsuppgifterna mycket fortare. Vi försöker ju verkligen peppa alla elever
att praktisera just för att man lär sig så mycket, men man måste också respektera
de som bara vill studera. Det gagnar ju ingen att tvinga någon, men vi försöker få
dem att förstå att det är språkutvecklande på ett annat sätt att vara ute. Man får
en annan vokabulär, referenser från arbetslivet och också kännedom om hur man
fungerar som person.”

56

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Samverkan med vuxenutbildningen
”Framgångsfaktorerna är dels att skolledningen tänker i ett skola-arbetslivsperspektiv, dels vårt goda samarbete med vuxenutbildningen”, säger Mirjam
Rissanen-Hjort, som arbetar som verksamhetsutvecklare i Mölndals stad.
Skolan finns i samma hus som vuxenutbildningen, vilket ger stora möjligheter
till samverkan. Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds för både gymnasieskolan
och vuxenutbildningen. ”Genom att köpa vissa enstaka kurser från vuxenutbildningen men ändå ha kvar eleverna i gymnasieskolan, kan vi låta dem behålla
fördelar med mentorer, busskort och lunch”, säger Mirjam. ”På så vis kunde vi
skapa ’vård-yrk’, ett programinriktat individuellt val på introduktionsprogrammet med inriktning mot vård- och omsorgsprogrammet och med språkstöd. En
svensklärare och en vårdlärare går igenom vårdsvenska med eleverna, vilket gör att
de kommer in i arbetet fort. Eleverna kanske har andra drömmar till en början,
men de förstår ganska snart att inom vården finns jobben och då väljer de kanske
att skjuta drömmarna på framtiden. Och det händer faktiskt att vårdyrket visar sig
vara så intressant att man blir kvar.”
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Skolledningen ger
förutsättningar för att
studie- och yrkesväg
ledning blir ett ansvar
för hela skolan

Showkat är en av de elever som följer ’vård-yrk’. Efter en lång flykt från
Afghanistan kom han för drygt tre år sedan till Sverige. Showkat har fått undervisning av lärarna i svenska med stöd av en vårdlärare för att snabbare komma in
i den vokabulär som tillhör vården. Praktiken gör han på ett äldreboende, där han
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snabbt blivit mycket uppskattad och där han också har erbjudits arbete. Kanske
ska han vidareutbilda sig inom äldreomsorgen, säger han. Showkat har även blivit
erbjuden arbete på ett boende för ensamkommande ungdomar. Detta efter att han
berättat sin historia under en utbildningsdag för personal inom bland annat landstinget, socialförvaltningen och skolan. ”Du får jobb direkt, sa de!”
Skolan ser att de ungdomar som går på vård-yrk får jobb inom vården redan vid
sin första praktikperiod, säger Mirjam. Det kan då röra sig om extrajobb på kvällar
och helger, trots att de bara har påbörjat en orienteringskurs inom vård- och
omsorgsområdet. ”Denna erfarenhet är ju ovärderlig om eleverna söker en tills
vidareanställning efter en ordinarie vård- och omsorgsutbildning.”

Arbetet inför och efter praktiken
Lärarna berättar hur de förbereder eleverna inför praktiken. ”Vi har börjat med
ordlistor”, säger Maria Ekvall som är samordnare på språkintroduktion och vuxenutbildningen. ”Ta exempelvis den här killen som är på en restaurang nu, han ligger
på B-nivå och kan inte så mycket svenska. Då har vi gjort en ordlista som inne
håller ord som bricka, sugrör, torka av borden, servetter och andra instruktioner
som man kan få i början. Har man sin praktikplats på ett gym så kanske man kan
få en lista där det står omklädningsrum, hänglås, träningsmatta osv.”

ORDLISTA
Bricka
Mugg
Sugrör
Torka av borden
Servetter
Sopsortering
Kassa
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Ett sätt att koppla
ett språkutvecklande
arbetssätt till
arbetslivskunskap

Personalen på praktikplatserna får i sin tur information om elevens förmågor och
kompetenser. Maria understryker att det är viktigt att lägga fokus på elevens styrkor i stället för på svagheter. Det är också viktigt att personalen har förståelse för
att eleven ännu inte behärskar svenska språket så bra, menar hon. Som uppföljning
av praktiken får eleverna i början av varje termin skriva om vad de gjort under
helgen eller på sin praktik. ”De är verkligen jättestolta”, säger Anna Nordström
som är sfi-lärare och mentor.
Anna och Maria beskriver hur de tar fasta på elevernas erfarenheter från praktiken i undervisningen. De får berätta för sina klasskamrater om sina upplevelser
och om de yrken som finns på arbetsplatsen. I den mån det är möjligt gör eleverna
studiebesök på varandras praktikplatser. Genom erfarenheter från olika praktikplatser får eleverna underlag för sitt studie- och yrkesval och fyller också på sin CV.
”Eleverna har på så sätt gynnats på flera sätt genom att talet och förståelsen har
utvecklats och också sociala koder”, säger Anna.
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”Vi bedömer förstås eleverna utifrån de kunskapskrav som finns för respektive
sfi-kurs. Vi får in samhälls- och arbetslivet i undervisningen på ett naturligt sätt
eftersom det ingår i sfi på C- och D-nivå. Det känns som att språket blir användbart ’på riktigt’ och att de får visa sina färdigheter på ett mer autentiskt sätt. Som
mentorer är vi inte med och bedömer eleverna på praktiken, men eleverna får ett
intyg av sin handledare efter avslutad praktik. I intyget framgår vilka arbetsuppgifter som ingått och hur de har klarat av sin praktik. Intyget är värdefullt när
eleverna sedan söker jobb.”

Intervjuer och rollspel
Lärarna fokuserar mycket på att väva in arbetslivet i undervisningen. Man gör
många studiebesök för att visa på bredden. ”Det är viktigt med nätverk, inte minst
för dessa elever”, säger Anna och fortsätter: ”Men det viktigaste blir att förbereda
inför ett studiebesök och sedan också göra ett gediget arbete efteråt”, fortsätter
hon. ”Exempel på för- och efterarbete kan vara att man inför ett studiebesök går
ut på internet och letar information, eller att man gör ett intressetest inför en
framtidsmässa. Inför ett studiebesök tar vi också upp normperspektivet då det är
angeläget att visa på att kvinnor har samma tillgång till olika arbeten som män.
Folkhögskolorna kan bli en viktig utbildningsform för eleverna och man besöker
därför de folkhögskolor som ligger i närheten. Efter besöket är det viktigt att prata
om vad man sett så att alla förstår innebörden av besöket. Ett annat språkutvecklande sätt kan också vara att intervjua varandra.”
Rollspel är också ett uppskattat inslag bland eleverna, fortsätter Anna. För att
eleverna ska känna sig så trygga och förberedda som möjligt innan de ska på sin
första praktikintervju spelar lärarna upp ett rollspel och visar hur man inte ska göra
i ett intervjusammanhang. Eleverna bedömer rollspelet i grupper och kommer
med förslag på förändringar och förbättringar. Lärarna spelar sedan upp rollspelet
på nytt, nu anpassat efter elevernas förslag. Det här arbetssättet har generat bra
samtal och förslag i elevgrupperna. Klassen diskuterar vanliga frågor som ofta
dyker upp och tränar på ord som behövs för just den situationen. Eleverna får
även arbeta med olika yrkesgruppers personliga egenskaper, tillsammans med sina
egna styrkor, egenskaper och tidigare erfarenheter. När eleverna känner sig väl för
beredda gör de en jobbintervju där en av dem spelar chef och den andra en arbetssökande som söker sitt drömjobb.
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Ett för- och efterarbete
inför ett studiebesök
bidrar till att eleverna
blir mer förberedda inför
arbetslivet

Egenskapstester kan öka
elevernas självkännedom

Ytterligare ett exempel på hur eleverna tränar intervjuer är skolans samarbete
med Konstkollektivet i Mölndal. En teaterlärare kom till klasserna och dramatiserade anställningsintervjuer. Eleverna fick spela upp både lyckade och mindre
lyckade intervjuer. ”Vi kom på ett naturligt sätt in på hur viktigt kroppsspråket
kan vara och på vilka dolda koder som finns och som inte alltid är så lätta att
komma underfund med”, säger en av lärarna.

Förväntningar och feedback
Lärarna på skolan är helt överens om att det är viktigt att ha höga förväntningar på
nyanlända elever, men inser att det är lätt att ibland ge lite för mycket stöd. ”Men
ingen vinner ju på att bli curlad så det är en balansgång det där, hur mycket man
ska serva med och hur mycket man ska vara hård och låta dem göra själva. Ibland
får man sitta på händerna”, säger de. ”Då händer det att vi inte är riktigt ense
ibland, men när de klarat sig igenom en praktikperiod eller fullföljt en utbildning,
då kommer belöningen. Då får vi så mycket positiv feedback om att det varit så
bra här och att de aldrig hade klarat det utan oss.”

Kontinuerligt samarbete
mellan olikayrkes
grupper på skolan
bidrar till att studieoch yrkesvägledningen
blir en naturlig del
i det systematiska
kvalitetsarbetet

Samarbetet – en nyckel till framgång
Mirjam framhåller att en av framgångsfaktorerna i skolans arbete är samarbetet
mellan studie- och yrkesvägledaren och mentorerna. Samarbetet blir nödvändigt
i planeringen med de här grupperna. Mentorerna har i sin tur ett individuellt
perspektiv med individuella lösningar för de elever som finns inom gruppen. ”De
måste vara trollkonstnärer ibland”, säger hon. ”Gruppen nyanlända är ju inte ny
i samhället, den har funnits ganska länge, men med det stora tillflödet av ensamkommande ungdomar måste vi ha strategier och vettiga sätt att ta hand om dem.”
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Att arbeta systematiskt
med studie- och yrkesvägledning
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Kvalitetsarbetet omfattar såväl målen för verksamhetens
genomförande som målen för barns och elevers lärande och utveckling. Det gäller
såväl undervisningen som exempelvis studie- och yrkesvägledning eller elevhälsan.19
En förutsättning för att studie- och yrkesvägledningen ska bli likvärdig och
anpassad till behoven är att sätta upp mål för verksamheten, kontinuerligt följa
upp och utvärdera arbetet samt säkra kvaliteten.20

Kvalitetshjulet – en metod

Hur blev det?

Var är vi?

Hur gör vi?

Vart ska vi?

19. 4 kap. 2–8 §§ skollagen.
20. Skolverket (2012). Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete – för

skolväsendet.
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Skolverkets stödmaterial Kvalitetsarbete i praktiken beskriver en metod för den
ständigt pågående processen i det systematiska kvalitetsarbetet.21 Processen är
indelad i faserna var är vi?, vart ska vi?, hur gör vi? och hur blev det. Varje fas har
underrubriker som beskriver vad de innebär och exempel på frågeställningar.
Frågorna i materialet är exempel och de kan anpassas efter varje verksamhets olika
uppdrag och förutsättningar. Det är viktigt att all personal och eleverna på skolan
är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet för att skapa engagemang och en
hållbar måluppfyllelse.

21. Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken.
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BRUK – ett självskattningsverktyg
till stöd för det systematiska kvalitetsarbetet
Självskattningsverktyget BRUK kan underlätta det systematiska kvalitetsarbetet.22
BRUK utgår från de nationella styrdokumenten och ger en bild av hur väl verksamheten uppfyller målen för utbildningen inom varje område.23
BRUK är inte en helhetslösning för det systematiska kvalitetsarbetet, men ett
sätt att få syn på nuläget. Syftet är att skapa motivation och inspiration till förbättring av kvaliteten. BRUK kan också göra det lättare att se hur arbetssätt och
arbetsformer påverkar resultat och måluppfyllelse. Här är exempel på kriterier för
studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan. Den fullständiga versionen finns på
Skolverkets webbplats.

4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
4.1 Studie- och yrkesval
Skolan erbjuder eleverna en aktuell utbildning med hög kvalitet som ger eleverna underlag för
framtida studie- och yrkesval
Kriterier för måluppfyllelse

Kriteriet stämmer
inte
alls

1.

I vår skola får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att
medvetet ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på
grundval av sina samlade erfarenheter och kunskaper.

2.

I vår skola samverkar vi nära med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med
samhället i övrigt.

3.

Alla elever i vår skola har tillgång till personal med sådan
kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

22. http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk.
23. Skolverket (2014). BRUKsanvisning, www.skolverket.se/bruk.
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Stödmaterialet beskriver hur lärare på gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kan integrera studie- och yrkesvägledning
i undervisningen. Materialet vänder sig i första hand till dig som
är lärare på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, men även till
huvudmän, rektorer samt studie- och yrkesvägledare. Syftet är att
visa när undervisningen skapar en betydelsefull grund för elevens
möjligheter att kunna fatta viktiga beslut för framtiden.
Materialet bygger på inspirerande exempel där studie- och
yrkesvägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt.
Exemplen är hämtade från olika ämnesområden och program och
utgår från läroplanens övergripande mål och det centrala innehållet
i kursplanerna. I exemplen breddas elevens kunskaper om sig själv
och om yrkes- och utbildningsalternativ, och hur dessa kunskaper
kan komma till användning i vidare studier och arbetsliv.
Behovet av att stärka studie- och yrkesvägledningen i alla skol
former har tydligt framkommit i olika studier och rapporter. Alla
elever behöver få tillgång till kontinuerlig studie- och yrkesvägledning
av sådan kvalitet att de på olika sätt kan hantera övergångar och
växlingar i livet för att kunna göra medvetna och väl underbyggda
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
Vi hoppas att lärare ska inspireras av exemplen och använda
idéerna i flera ämnen än de som beskrivs här.

