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kvällarna fått somna till ljudet av tangentbordsknatter. 
 
Luleå den 10: de januari 2007. Gustav Jansson 



ABSTRAKT 
 
Studiens syfte var att belysa hur samverkan mellan skola och arbetsliv används för 
gymnasieskolans utbildningar inom den yrkesförberedande utbildningen. Studien har 
genomförts enligt en kvalitativ metod med intervjuer av tre lärare och två handledare på tre 
olika skolor som erbjuder industriell praktik. Syftet med intervjuerna var att belysa lärares och 
handledares upplevelser kring samverkan mellan skola och arbetsliv. Intervjufrågorna var 
uppdelade i två teman rörande samverkan. I det första temat låg fokus på elevers lärande ute 
på praktikplatserna och hur kvaliteten på lärandet påverkas av den samverkan som bedrivs 
mellan skola och arbetsliv. Det andra temat belyste vilka faktorer som de intervjuade ansåg 
som främjande faktorer för samverkan mellan skola och arbetsliv. Studiens resultat visade att 
lärarna och handledarna ansåg att eleverna kunde erbjudas ett brett lärande och en bra social 
utveckling om samverkan mellan skola och arbetsliv fungerade. De belyste kontaktnätet, 
informationsutbytet, tiden, anpassningar och samverkan inom skolan som viktiga faktorer för 
en god samverkan mellan skola och arbetsliv. 
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1  Inledning 
I mitt tidigare arbete som konsult/utbildare inom området för ingenjörsrelaterad IT var 
samverkan med olika företag en del av vardagen. God samverkan och bra dialog med 
företagen var nödvändigt för att åstadkomma professionella utbildningar. I dessa 
utbildningar/kurser utgjordes eleverna av yrkesverksamma ingenjörer från industrin. Inför 
mitt framtida arbete som lärare har jag därför ett stort intresse att undersöka arbetslivets vägar 
in i gymnasieskolan samt hur samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar. Jag har därför 
valt att studera samverkan mellan lärare på de yrkesförberedande utbildningarna och 
handledare (arbetslivet) inom området bygg- och träindustri. 
 
Samverkan mellan skola och arbetsliv har belysts ur olika perspektiv. Exempelvis betonas att 
en sammanlänkad teori- och praktikundervisning på de yrkesförberedande 
gymnasieprogrammen blir allt viktigare då ny teknik och nya metoder används. Vidare 
betonas också att arbetslivet önskar att den framtida arbetskraftens kompetens ska vara 
flexibel, förändringsbar och individuellt designad (Lindberg, 2003). Metoder kring 
undervisning och praktik testas på skolor och i samverkan med företag. Intressant är då att 
studera hur samverkan knutits och hur den hålls vid liv mellan skola och arbetsliv för att bra 
undervisning och lärande skapas. Det är även intressant att studera bygg och 
träindustriprogrammen eftersom arbetsmarknaden ser annorlunda ut inom detta område 
jämfört med för tjugo år sedan. Det traditionella byggandet flyttas alltmer in i 
produktionslinjer varpå bygg- och träindustrin och kräver annan typ av arbetskraft.  
 
Många faktorer påverkar god samverkan både på arbetsplatser och även mellan dessa. En 
sådan faktor tror jag att väl fungerande arbetslag kan vara. Enligt Björn Schéele (2006) så har 
lyckad samverkan mellan skola och arbetsliv främjats med hjälp av programråd som arbetar 
fram praktikplatserna. Förutsättningarna för lyckad samverkan beror på om skola och 
arbetsliv varit eniga om utbildningens innehåll och syfte. Jag tror att erfarenheten genom 
samverkan med arbetslivet kan påverka processen till ett väl fungerande arbetslag inom 
skolan.  
 

1.1 Historisk tillbakablick 
 
Under århundradena före 1800-talet var det skråväsendet som tog hand om yrkesutbildningen 
genom det så kallade lärlingssystemet. Detta innebar att den yrkesstuderande gick genom 
utbildningen som lärling, gesäll och slutligen som mästare. Under 1800-talet började de 
tekniska skolorna att ta form och hade som mål att undervisa inom de praktiska områdena 
med hjälp av både teori och praktik. Skråna ville dock behålla de gamla lärlingsutbildningarna 
och gjorde därför motstånd mot dessa nya skolor. Tillsammans med den interna styrningen 
från kyrkan resulterade detta motstånd slutligen i att de tekniska skolorna började inrikta sig 
mer mot de teoretiska områdena med ämnen som svenska, kyrkohistoria, räkna och rita 
(Lindberg, 2003). 
 
I och med 1918 års skolreform utvecklades den första skolförlagda utbildningen. Denna 
skolform inom de praktiska yrkena kallades för arbetsplatsinskolningen. 
Arbetsplatsinskolningen innebar på samma sätt som lärlingsutbildningen att undervisningen 
skedde på plats med erfarna arbetare. Under tiden från 1920-talet fram till 1970-talet så 
började processen med att ta fram en ny reform för en skolorganiserad yrkesutbildning. I 1955 
års reform beskrevs tydliga mål att sträva mot när det gällde samordning mellan skola och 
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arbetsliv. Dessa mål blev ännu tydligare i och med den gemensamma styrningen av 
gymnasieskolan från och med 1964 års läroplan och de centralt bestämda utbildningsplanerna. 
I 1970 års läroplan (Lgy-70) flyttades utbildningen in i gymnasieskolans område och 
kontakten för eleverna med arbetslivet gick allt mer genom läraren och de styrda momenten 
som skolan erbjöd (Olofsson, 2005). 
 
Från att ha varit ett tvåårigt gymnasieprogram under tiden fram till den senaste reformeringen 
av läroplaner (Lpf-94) blev nu alla yrkesförberedandeprogram treåriga. Denna förändring 
hade sin grund i det arbete som expertgruppen för översyn av den gymnasiala 
yrkesutbildningen (ÖGY) presenterade i mitten av 1980-talet. Den viktigaste delen i detta 
arbete var att se till att eleverna fick komma ut på arbetsplatserna för att få utbilda sig inom 
sina framtida yrkesområden. Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) skulle nu planeras 
av skolhuvudmannen. Tillsammans med kompetenta och utbildade handledare inom 
yrkesområdet skulle planering ske så att eleverna fick erforderlig tid och kvalitet inom sina 
yrkesämnen (Skolverket, 2001). Samtidigt skulle den nya planen ge möjlighet för näringslivet 
att påverka den yrkesförberedande utbildningens innehåll (Lindberg, 2003).  
 

1.2 Varför praktik inom gymnasieskolan? 
Under elevernas tre år på de traditionella byggprogrammen inom gymnasieskolan så ska 
eleverna vara ute 15 veckor per läsår i arbetslivet under år två och tre. Lärarnas uppgift är att 
förmedla praktikplatser åt sina elever. Detta ska göras så att eleverna får bra praktikplatser 
samt att platserna uppfyller kriterierna för uppsatta mål inom sitt programområde. De skolor 
som erbjudit eleverna ett program med LIA-kurser måste erbjuda eleverna mer praktik ute i 
arbetslivet än vanlig APU. Lärande i arbetet (LIA) är en modern form av lärlingsutbildning. 
Innehållet i programmet innebär att eleverna ska ha en 700 poängskurs ute på företagen. Detta 
motsvarar ungefär hundra utbildningsdagar under elevens sammanlagda tre år inom 
programmet (SOU 2002:120). 

1.2.1 Elevers praktiska lärande  
Under praktiken ute i arbetslivet ska eleverna tillägna sig kunskaper som erhålls i arbetet samt 
erfarenhet av villkoren som gäller på olika arbetsplatser. Dessa villkor kan handla om 
anställning, social anpassning, hierarkier, et cetera. Dessa kunskaper och färdigheter behöver 
eleverna förvärva i andra sammanhang än inom skolans väggar (Säljö, 2000). Elever som 
utför sin praktik med hjälp av handledning av kontaktpersoner går likt en lärling med en 
mästare. Då eleverna utför samma arbetsuppgifter som övrig anställd personal benämns denna 
typ av inlärning mästarlära. Nielsen och Kvale (2000) sammanfattar mästarlärans fyra 
huvudaspekter i termer av kunskaper som eleverna erhåller under sin praktikundervisning: 
 

• Praxisgemenskap 
• Tillägnad av yrkesidentitet 
• Lärande utan formell undervisning 
• Utvärdering genom praktik  
 

Lärandet i sig visar sig genom ovanstående punkter vara en viktig del i den arbetsförlagda 
utbildningen (APU). Många teorier finns kring hur viktigt lärandet är för eleverna i skolan. 
Vad som är viktigt i elevers lärande är inte alltid att de lär sig utan på vilket sätt eleverna lär 
sig. Ivar Björgen, professor i psykologi, menar att fullständigt lärande förutsätter att eleverna 
engageras i planeringen av innehållet samt utvärdering av resultaten (Björgen, 2001). Vid den 
arbetsförlagda utbildningen där eleven får ansvar för uppgifter likt en anställd på en 
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arbetsplats, ges möjlighet till fullständigt lärande om eleven har stöd av god handledning och 
delaktighet att påverka arbetsuppgiften. 
 
Björgens teori baseras på att eleverna själv ska finna problemen, själv hitta lösningar på dem 
och utföra dem själv. Allt detta ska ske med stöd av läraren eller handledaren. Björgen 
använder sig av nyckelbegreppen amputerat lärande samt fullständigt lärande för att beskriva 
hur elever kan utföra olika uppgifter. (se tabell 1) 
 
Amputerat lärande Fullständigt lärande 
Eleverna Eleverna 
1. får ett givet problem 1. upptäcker själva problemet 
2. accepterar formellt uppgiften 2. accepterar detta på allvar 
3. arbetar med sikte på provet 3. arbetar realistiskt, för livet 
4. strukturerar stoffet 4. anknyter till egna erfarenheter 
5. avslutar med prov 5. prövar ut, använder det i praktiken 
 
Tabell 1. Amputerat respektive fullständigt lärande. 
 
Enligt Björgen (2001) så arbetar många elever enligt ett amputerat lärande. Detta kan 
illustreras med följande exmpel. Ett matematikavsnitt från en bok ger ett givet problem. 
Eleven accepterar uppgiften från boken och ser enbart provet som mål. Avslutar med ett prov. 
Praktik ute på en arbetsplats kan många gånger erbjuda ett fullständigt lärande där eleven 
själv upptäcker ett problem, accepterar, löser och reflekterar. Exempelvis kan detta uppstå då 
elever ska blanda till murbruk. Eleven måste söka instruktioner för rätt mängd till brukets 
blandning. Ta reda på vilka resurser det finns kring vatten och övriga komponenter. Prova och 
se om blandningen blev för lös eller för hård genom att mura och analyserar detta. 
 
Med ett fullständigt lärande menas att eleverna utför ett förståelseinriktat arbete och att 
eleverna reflekterar över sina egna erfarenheter och kunskaper (Björgen, 2001). Detta 
benämns ibland för metakognitivt lärande. Elever inom de yrkesförberedande programmen 
kan därför ges möjligheten till ett fullständigt lärande. I Nycklar till kunskap (Hedin & 
Svensson, 1997) listar författarna kännetecken för ett traditionellt respektive ett mer 
utvecklingsinriktat lärande. Nedan visas exempel som eleverna får i sin utbildning ute på 
praktik. 
 

- Förståelse: Genom praktiska tillämpningar och direkt handledning får eleverna 
förståelse för sitt handlande i produktionen/byggandet. 

- Aktiv studeranderoll: Eleverna får lösa uppgifter utan att ha allt dukat för sig. 
- Lärande i samverkan med andra: Olika möten med kontaktpersoner i varierade ålder och 

med varierade kunskaper 
- De studerande handleds och söker själva kunskap: En frihet under ansvar och 

uppbackning kring praktikens uppgifter. 
Lärande motiveras genom betoning av relevans och verklighetsanknuten kunskapsinhämtning. 
Att arbeta ute i verkligheten med samma förutsättningar som anställda på företagen. 
  

1.2.2 Kunskap & kunskapssyn  
Platon var den första som definierade begreppet kunskap, år 400 före Kristus. Platons 
efterföljare Aristoteles delade upp kunskapen i tre former som även finns i olika verksamheter 
i dagens samhälle. Grunderna för uppdelning av kunskap kommer från Aristoteles bok om 
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etik. Platon beskrev ena delen som kallas episteme. De andra två kallade Aristoteles vid 
namnen techne och fronesis. 
 

• Episteme: Kunskapsteori där vetande och teoretisk kunskap är området. Till för att 
förklara människa och dess omgivning 

• Techne: Kunskapspraktiken där praktisk och produktiv kunskap är området. Till för 
att framställa något. 

• Fronesis: Kunskapspraktiska klokheten där etisk, social och politisk kunskap är 
området. Till för att framställa kulturella, sociala och politiska göromål. 

 
Aristoteles gjorde denna uppdelning med teoretisk kunskap som episteme och de två praktiska 
som techne och fronesis (Gustavsson, 2002.s.54). 
 
Den tekniska utveckling som eskalerat de senaste tiotal åren medför att de elever som 
kommer ut i arbetslivet idag måste vara utrustade med andra kunskaper än vad man hade för 
30-40 år sedan. Kunskaperna för elever vid yrkesförberedande program delas upp i tre 
följande områden: För det första området med problemlösning, analytiskt och abstrakt 
tänkande, för det andra området med kärnämneskunskaper och för det tredje området med 
individuella kombinationer av kunskaper är det tredje området (Lindberg, 2003). Elever som 
går inom den svenska gymnasieskolan erhåller olika typer av kunskap i sin undervisning. 
Dessa kunskaper delas upp enligt de fyra F:en; faktakunskap, förståelsekunskap, 
färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. De fyra F:en kan ses som en vidareutveckling 
inom skolan värld av Aristoteles tre uppdelningar av kunskap. Utan inbördes värdering ska 
dessa kunskaper ligga till grund för den utbildning lärare för inom skolan (Gustavsson, 2002). 
Det lokala arbetslivet ska omfattas även när det gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen 
(APU). De yrkesinriktade programmen ska ge eleven kunskap kring anställningsvillkor också 
kunskaper som egen företagare.  
 
I vår kultur värderas ofta teoretiska kunskaper högre än praktiska. Denna syn avspeglas i 
skolan och färgar karaktärs- och ämneslärares förhållande till varandra; en hierarki uppstår. 
Robert Högheilm, som är professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, menar i sin 
rapport om den gymnasiala yrkesutbildningen att lärandet skiljer sig åt mellan skolans synsätt 
på lärande och arbetslivets synsätt lärande. Höghielm menar att mycket beror på skillnaden i 
kulturer mellan skolan och arbetslivet, vilket påverkar lärandet (Börjesson & Palmblad 2003). 
(Se figur 1). 
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Figur 1. Kulturell påverkan på kunskap för elever inom yrkesförberedande utbildningar 

 

 
Enligt Högheims bild (figur1) ovan medför skillnaden mellan skolans- och arbetslivets kultur 
att ju mer kunskap som eleverna skaffar sig inom den formella utbildningen desto svårare blir 
det att koppla samman kunskaperna då de ska användas. Genom tidig samverkan mellan 
skolan (formell utbildning) och arbetslivet behöver man inte styra skolans verksamhet lika 
hårt med hjälp av läroplaner och förordningar. För att få igång samverkan mellan skola och 
arbetsliv har många förslag tagits fram för att främja samverkan. Ett av förslagen finns med i 
gymnasieförordningen (GY07) där det står att "skolan ska genomföra lokala samråd med 
företrädare för arbetslivet". Gymnasieförordningen 2007 (GY07) var en förordning som 
tidigare regering lade fram för gymnasieskolan. Denna stoppades genom regeringskiftet 
hösten 2006.  
 

1.3 Varför Samverkan? 
Följande kapitel kommer att presentera varför det krävs samverkan mellan skola och arbetsliv 
för de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Utan samverkan med arbetslivet ingen 
praktik för eleverna! 
 

1.3.1 Samverkan mellan skola och arbetsliv 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) under "Den enskilda skolans utveckling" 
står att: "Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all 
gymnasial utbildning men avgörande betydelse för den yrkesförberedande utbildningens 
kvalitet." Detta är grunden för att eleverna ska få en så bra koppling till arbetslivet som 
möjligt. Enligt läroplanen räcker det inte med att skolan ska eftersträva ett bra samarbete för 
de yrkesförberedande utbildningarna. Den frivilliga skolformen som gymnasieskolan är idag 
har som krav på sig att hålla nära samverkan mellan skolan och arbetslivet. I kapitlet 
"Utbildningsval för de yrkesförberedande utbildningarna" i läroplanen (Lpf94) uppmanas det 
som särskilt viktigt att skolan samverkar med arbetslivet.  
 
Samverkan mellan skola och arbetsliv är en förutsättning för att gymnasieskolan ska kunna 
uppnå målen för de yrkesförberedande programmen. I Sverige samt även i OECD-länderna 

Särdrag, arbetslivet 

Yrkeskultur 

Yrkespraxis 

Nyckelkompetenser 

Yrkeskunskap 

Ramar för utbildningsverksamhet 
Juridiskt system, organisatoriska 
betingelser, styrdokument, utrustning, 
psykologiska faktorer, intersubjektiva 
processer, etc. 
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och bland de Europeiska medlemsstaterna är man eniga om att förnyelsen och utvecklingen av 
de yrkesförberedande utbildningarna ska göras i samverkan med arbetslivet (Schéele, 2006). 
Samverkan mellan skola och arbetsliv kan förändra bilden av skolan till att vara en mer 
utåtriktad skola istället för bilden av skolan som institutionell och ha sin egen värld. I den 
politiska debatten kring hur vår gymnasieskola ska vara, är partierna eniga om att samverkan 
mellan skola och arbetsliv höjer kvaliteten på de yrkesförberedande utbildningarna. I 
Regeringsproposition 2003 (2003/04:140) lade dåvarande regering fram ett förslag om att 
kvaliteten i de yrkesförberedande programmen behövde stärkas genom tätare samverkan 
mellan skolan och arbetsliv. Vår nuvarande borgerliga skolminister Jan Björklund menar att 
arbetslivet och branscherna tycker att kvaliteten av kunskap på de elever som gått på de 
yrkesförberedande programmen är allt för låg. Skolans yrkesutbildningar har ibland svårt att 
hänga med den tekniska utvecklingen i det omgivande näringslivet. Samverkan mellan 
yrkesprogram och arbetsliv är därför en förutsättning för att uppnå högsta möjliga kvalitet 
(Björklund, 2006). Enligt skolverkets rapport för 2002 så ger den integrerade praktiken inte 
enbart kunskaper och färdigheter i det kommande yrket utan bidrar också till en fortsatt 
socialiseringsprocess. APU som benämns som den arbetsplatsförlagda utbildningen anses 
även skapa motivation och realism i den aktuella utbildningen för eleverna (SOU 2002:120). 
 

1.3.2 Samverkan inom skolan 
I den nya gymnasieförordningen (GY07), vilken skulle ha trätt i kraft höstterminen 2007, 
betonades höjd kvalitet på de yrkesförberedande utbildningarna. Dessutom står i den nya 
förordningen att det generellt ska läggas ner ett större arbete för samverkan mellan 
kärnämneslärare och karaktärsämneslärare (GY07). Skolverkets förordning betonar 
samarbetet med kärnämnes- och karaktärsämnesundervisningen med att eleven ska ges ett 
professionellt förhållningssätt och en yrkeskänsla. Denna tanke är emellertid inte ny. Redan i 
Lpf 94 betonas följande: ”Läraren skall [...] samverka med andra lärare i arbetet för att nå 
utbildningsmålen” (Lpf 94 kap.2:1). Denna formulering innefattar idén om samverkan då den 
syftar till bättre måluppfyllelse, särskilt för mindre motiverade elever (Regeringsproposition 
2003/04:140). Även läroplanens fokus på infärgning kan kopplas till samverkan. Detta 
eftersom samverkan måste finnas mellan kärn- och karaktärsämneslärare om eleverna ska ges 
en så bred utbildning som möjligt innan de ska ut i verkligheten. 
 

1.3.3 Arbetslaget 
Skolan har gått igenom en förändring under de senaste femton åren. Förändringen har 
inneburit att den gått från att vara centraliserad och regelstyrd till att bli en decentraliserad och 
målstyrd skola där man nu mer arbetar med större frihet inom vissa bestämda ramar. 
Arbetslaget har blivit en allt mer viktig del av skolans arbete för en mer enhetlig skola. Inom 
skolan brukar dessa arbetslag kallas för lärarlag. Ett lärarlag kan innehålla lärare från olika 
ämnesområden som arbetar tillsammans inom samma program eller inom samma område på 
skolan (Lycken, 1999). För skolan gäller idag att man mer och mer börjar arbeta som en 
lärande organisation där samverkan är grunden till att skapa en mer attraktiv och modern 
skola. Med modern menas att skolan följer den utveckling som omgivningen gör i form av 
kunskap och färdigheter som eleverna bör ha när de går vidare från skolan. För att skolan ska 
vara en lärande organisation krävs att skolan arbetar med kontinuerligt fungerande 
förändrings- och utvecklingsarbete samt att hela tiden reflektera över hur verksamheten 
fungerar (Maltén, 1997). 
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1.3.4 Samverkan inom de yrkesförberedande programmen 
De yrkesförberedande utbildningarna i Sverige har stått i centrum för många ansträngningar 
att stimulera arbetet för samverkan mellan skola och arbetsliv. Ofta kommer styrningar och 
direktiv ovanifrån och inte alltid är förankrade från golvet där samverkan behövs. Många 
ansatser och ansträngningar för samverkan har gjorts men har oftast resulterat i typen 
engångsinsatser. I skolverkets rapport kring "Att lära i arbetet" förklaras arbetet kring 
samverkan. "Få områden har inom utbildningssektorn under de senaste 25 åren ägnats så 
mycket uppmärksamhet som samverkan mellan skolan och arbetslivet och formerna för 
detta." (SOU 2002:120,s.305). Idag så har de yrkesinriktade programmen en allt större 
betydelse för vår samhällsstruktur. Efterfrågan från arbetsmarknaden har ett stort behov av 
yrkesutbildat folk samtidigt som allt färre väljer yrkesinriktade utbildningar. Av de som väljer 
yrkesförberedande utbildningar klarar en större del inte studierna jämfört med de på de 
studieförberedande utbildningarna. Mellan 20-40 % på de yrkesförberedande utbildningarna 
slutför inte sin gymnasieutbildning. För Byggprogrammet så hade 30 % av eleverna inte 
slutfört sin gymnasieutbildning efter fyra år. På samma sätt blir meritvärdena eller betygen 
lägre på de yrkesförberedande programmen (SOU 2002:120). 
 

1.3.5 Yrkesförberedande gymnasieprogram 
Gymnasieskolans uppdrag har allt mer blivit att förädla olika kompetenser eller förmågor. När 
det gäller kärnämnena är det viktigt att dessa förs in i ett sammanhang och i en realistisk 
situation för att eleverna kritiskt ska kunna ta till sig kunskaperna på bästa sätt. Då beslut 
ligger i en brytningstid vid ett regeringsskifte innebär det att olika falanger kring detta område 
får spegla prioriteringar inom framtida skolplaner. Det handlar om att väga mellan att ge 
eleverna en god grund i kärnämnena för att ge dem möjlighet att studera vidare, mot att 
anpassa kärnämnena till den inriktning eleven valt. Av de elever som valt att gå på 
Byggprogrammet så har mer än 75 % arbete inom sitt utbildningsområde efter tre år. Detta 
ska jämföras med andra yrkesförberedande program som till exempel medie- och barn och 
fritidsprogrammet där mindre än 50 % av eleverna arbetade inom sitt utbildningsområde efter 
tre år från avslutade studier (SOU 2002:120).   
 

1.4 Syfte & frågeställningar 
Med bakgrund av den praktiska kunskapens betydelse och läroplanens mål med avseende på 
samverkan mellan skola och arbetsliv har följande syfte formulerats. Studiens övergripande 
syfte är att studera lärares och handledares upplevelse av samverkan mellan skola och 
arbetsliv på Bygg- och träindustriprogrammet samt att besvara följande frågeställningar.  
 

• Hur påverkar samverkan mellan skola och arbetsliv elevers lärande? 
 

• Vilka faktorer främjar samverkan mellan skola och arbetsliv? 
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2  Metod   
I nästkommande kapitel presenteras den metod som har använts i studien. Dessutom redogörs 
för tillvägagångssättet; det vill säga hur studien genomfördes. Efter detta följer en redovisning 
av studiens resultat utifrån de koder som identifierats vid genomläsningen av intervjuerna. 
Dessa koder presenteras och diskuteras mer utförligt nedan. Därefter följer en resultatdel, som 
bygger på att hitta gemensamma faktorer i resultatet mellan de olika skolorna. Slutligen 
presenteras ett diskussionsavsnitt där avsikten är att binda ihop uppsatsens olika delar samt att 
presentera mina slutsatser. 
 
Den övergripande avsikten med studien är att hitta faktorer som lett till bra samverkan mellan 
skola och arbetsliv samt att se på hur skolors samverkan med arbetsliv påverkar elevers 
lärande enligt de intervjuade personerna. Med bakgrund av studiens syfte valdes ett kvalitativt 
tillvägagångssätt då jag ansåg det vara mest lämpligt till ämnesvalet. Vidare valdes intervjuer 
för att studera de berörda individernas upplevelse av samverkan. På grund av att studien 
undersöker just dessa faktorer hade inte enkäter varit ett lika ”känsligt” instrument. I en enkät 
mister man möjligheten att ställa följdfrågor och slutna svarsalternativ skapar inte lika goda 
förutsättningar för den förståelse som en intervjusituation erbjuder. En kvalitativ metod 
innehållande intervjuer uppnår däremot aldrig statistisk representativitet. Därför strävar inte 
heller denna studie efter att förmedla några generella slutsatser. Det resultat som presenteras i 
uppsatsen är därför endast förenligt för de skolor och företag som ingått i studien. 

2.1 Urval 
 
Eftersom studiens syfte handlar om samverkan mellan skola och arbetsliv så har 
avgränsningen av intervjuerna gjorts till personal inom skola och arbetsliv. Intervjuer med 
elever hade varit intressant på grund av deras syn på samverkan mellan skolan och arbetslivet. 
För att studera samverkan mellan skola och arbetsliv avgränsades intervjuerna till lärare och 
handledare på företagen för att inte studien skulle bli för omfattande.  
 

2.1.1 Skolor  
Urvalet för denna studie är gjord utifrån olika speciella kriterier för olika byggprogram. Valet 
av skolor baserades på gymnasieprogram där samverkan hade kommit långt och hade många 
etablerade kontakter inom arbetslivet. Jag har valt att se på tre olika byggprogram som har 
blivit uppmärksammade som goda exempel för sitt arbete inom arbetslag och mot arbetslivet.  
 
Skola 1 är en så kallad Idéskola med sitt byggprogram. Idéskolorna är ett nationellt nätverk 
för yrkesutbildningar som är utvalda av Myndigheten för skolutveckling och 
Yrkesutbildningsdelegationen. Deras uppgift är att stödja kompetensutveckling och sprida 
erfarenheter inom den grundläggande yrkesutbildningen (Idéskolor, 2006).  Skola 1 är en 
mellanstor gymnasieskola präglad av en positiv företagarkultur i regionen där entreprenörskap 
står högt i värde. Kopplingen till träbyggnadsindustri gör att skolan kommit långt när det 
gäller bra APU-platser varför denna skola blev ett val.  
 
Skola 2 nystartade sitt industriteknikiska program med inriktning träteknik hösten 2000. Skola 
2 är en skola som anpassat sitt programs undervisning till det lokala arbetslivet.  Kopplingen 
till arbetslivet är till de tre största industrierna i kommunen. Ett av företagen är Skandinaviens 
största trapptillverkare. Trappföretaget tog initiativet 1998 till ett nytt gymnasieprogram och  
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förverkligade detta tillsammans med två andra företag, kommunen, skolan och Umeå 
universitet. Programmet blev ett så kallat LIA-program med namnet industriprogrammet med 
inriktning träteknik. Lärande i arbetet är en modern form av lärlingsutbildning. Innehållet i 
programmet innebär att eleverna ska ha en 700 poängskurs ute på företagen. LIA-kursen 
innebär samtidigt att eleverna inte får vara anställda utan ansvaras av kommunen genom 
skolan. Orsaken till initiativet från industrin var stora pensionsavgångar och stor utflyttning 
från kommunen. Eleverna har fått stå i centrum av utvecklingen av programmet eftersom 
eleverna till en början efterfrågat ett trätekniskt program.  
 
Byggprogrammet på skola 3 har arbetat med influenser från vuxenutbildning kring industriellt 
byggande vilket ger en intressant bild av samverkan. Byggprogrammet här är här utlokaliserat 
till gamla regementsområden i kommunen och närhet till arbetsliv har ökat i samma grad som 
miljöbytet minskat anknytningen till gymnasieskolan. Kontakten och samverkan mellan kärn- 
och karaktärsämneslärare är därför intressant att studera för just denna skola.  
 

2.1.2 Intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner skedde i samband med den initierade kontakten med ett antal 
lärarna och handledarna via telefon. Tre stycken gymnasielärare valdes ut eftersom dessa hade 
erfarenhet kring området för studies syfte. Två stycken handledare valdes från industriella 
företag med erfarenhet kring området för studiens syfte. Mitt urval av intervjupersoner har 
baserats på vilka personer som varit huvudansvariga kring utbildningen på respektive skola & 
arbetsplats. Intervjuer har gjorts med karaktärsämneslärare och representanter från arbetslivet. 
Mitt urval baserade sig på att studien innefattar olika typer av samverkan mellan skola och 
arbetsliv. De representanter från arbetslivet som intervjuats är handledare som företagen 
tillsatt enbart för samordning av praktikplatserna inom deras verksamhet. Handledaren följer 
eleven genom praktiken men har inte den dagliga undervisningen som uppdrag. Under 
praktiken är det kontaktpersonerna ute i produktion som eleverna möter varje dag i sitt arbete. 
Mitt val av arbetslivets representanter (handledarna) har som syfte att belysa samverkan så 
nära arbetets vardag som möjligt. Intervjuerna har som syfte att belysa vilket intresse 
näringslivet har i form av elevers kunskap efter examen och belysa vikten i samarbetet med 
skolan. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Mitt mål med intervjuerna var att se hur elevers lärande påverkas av samverkan samt hitta 
eventuella framgångsfaktorer som lett till bra samverkan mellan olika gymnasieprogram och 
arbetsliv. En intressant aspekt var även att se hur programmen utvecklats mot den industriella 
byggsidan som nu expanderar och hur de påverkar elevernas lärande i praktiken. Innan 
intervjuerna så studerades Svennings (1997, s.81.) teorier kring djupintervjuer. Mitt val av 
djupintervju har som grund till att jag vill inte bara komma åt hur samverkan fungerar utan 
även hur den formar utbildningen på skolan. Strukturen i den här sortens intervjuer är att 
intervjuaren styr samtalet och respondenten svarar utifrån givet tema. Det viktiga under 
intervjuerna var att noggrant styra samtalet så att fokus bevarades på ämnet. Denna typ av 
metod tillhör den kvalitativa typen av metod (Svenning, 1997, s.81). Vid skapandet av 
intervjumallarna sökte jag gemensamma teman för intervjuerna som skulle användas som 
huvudfrågor. Enligt Ejvegård (1996, s.16) finns möjligheten till variation mellan strukturerade 
frågor och icke strukturerade frågor. Detta ger möjlighet till uppföljning under intervjuns 
gång. Intervjufrågorna var formulerade som öppna frågor så att respondenten blev tvungen att 
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utveckla svaret. Med öppna frågor menas att respondenten inte kan svara enbart ja eller nej på 
frågorna (Ejvegård, 1996, s17). 
 

2.2.1 Genomförande 
Efter telefonsamtal där jag presenterade mig och mitt syfte så bokades intervjuerna in med tid 
och plats. Intervjupersonerna som deltog i studien gjorde det frivilligt. Vid tiden för 
intervjuerna så informerade jag intervjupersonerna om deras anonymitet och presenterade 
återigen syftet med studien. Intervjuerna gjordes med hjälp av bandspelare och mikrofon samt 
intervjumallarna som underlag (se bilaga 1 och 2). Det öppna forumet i intervjun bestämdes 
inte av styrda frågor utan målet var att ta fram intervjupersonens erfarenheter och kunskap i 
området. Jag som intervjuare valde att hålla kvar samtalet kring varje fråga till dess att jag 
som intervjuare var nöjd (Svenning, 1997). Eftersom de olika skolorna som studerats har olika 
inriktning på sina byggprogram så utformades inte någon styrd intervjumall som fungerade 
för alla utan olika teman fick styra intervjumallen (se bilaga 1 och 2). 
 
Jag valde att intervjua personerna på plats i deras skolmiljö för att få en så kravlös och 
givande intervju som möjligt. Intervjun gjordes i ett enskilt rum från deras verksamhet för att 
inte bli avbruten av elever eller annan påverkan. På företagen utfördes intervjuerna i olika 
konferensrum. Intervjuns längd har varierat på de olika ställena. Från 60 min upp till 100 min 
där variationen på tiden varit beroende på om det var i skolan eller ute i arbetslivet. Lärares 
intervjuer blev något längre än handledarnas. 
 
Skolornas lokala arbetsplaner kring området samverkan har studeras samt övriga dokument 
som lärare och berörd personal tagit fram i arbetet kring att förstärka arbetet med samverkan. 
Syftet med att studera dessa blev att se vilka mål som var uppsatta och hur man kan förankra 
dessa i verkligheten. Övriga styrdokument som Läroplaner och kursplaner har jämförts mot 
skolornas arbetsformer och deras mål med arbetet kring samverkan. 
 

2.3 Bearbetning och analys av data 
Bearbetningen av mitt intervjuunderlag kommer att presenteras nedan. Alla bandade 
intervjuer analyserades mot mitt syfte och min bakgrund för att sedan kunna struktureras som 
ett resultat.  

2.3.1 Kodning  
Så snabbt som möjligt efter själva intervjutillfället skrev jag ut intervjuerna i sin helhet. För 
att kunna sortera materialet från intervjuerna använde jag olika koder. Koderna skapades 
utifrån de gemensamma underteman som intervjuerna presenterade. Två huvudteman låg som 
grund till frågeställningen: Elevers lärande och Faktorer som främjar samverkan mellan 
skola och arbetsliv. Min analys började med att göra en öppen kodning av allt intervjumaterial 
och därefter försökte jag hitta länkar mellan de olika intervjuerna (Svenning, 1997). Dessa 
koder delades upp i olika teman och underteman (se figur 2.).  
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Figur 2. Struktur över teman och koder för analys av intervjumaterialet.   
 

2.3.2 Reliabilitet och validitet 
Det faktum att jag använde bandspelare samt att anteckningar gjordes under intervjun 
säkerställer i viss mån studiens reliabilitet. Skulle jag i efterhand ha återgett 
intervjupersonernas svar är det stor risk att viss information gått förlorad, därav erbjuder 
bandspelaren en ökad grad av noggrannhet. För att så långt som möjligt säkerställa studiens 
validitet har jag strävat efter att först och främst läsa in relevant litteratur kring de ämnen som 
studeras i uppsatsen. Därefter har jag skapat en intervjuguide som gett mig den information 
jag behövt för att kunna besvara den frågeställningar som formulerats. Även mitt val av 
intervjupersoner är en validitetsfråga och en motivering till detta har presenterats ovan. 
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3 Resultat 
Redovisningen av resultatet kommer att delas upp i två delar. Båda frågeställningarna baseras 
på hur lärares och handledare upplevelser kring samverkan. För att besvara den första 
frågeställningen om hur samverkan påverkar elevers lärande, kommer den första delen av 
resultatet belysa elevers lärande. För att besvara den andra frågeställningen om vilka faktorer 
som främjar samverkan mellan skola och arbetsliv, kommer efterföljande delen av resultatet 
belysa olika  faktorer som främjar samverkan mellan skola och arbetsliv. 
 
Vart och ett av områdena blev uppdelat i underteman utifrån de koder som var gemensamt för 
alla intervjuerna. För elevers lärande konstaterades att: ett brett lärande och social utveckling, 
ingå som underteman. För faktorer som främjar samverkan konstaterades att: kontaktnätet, 
informationsutbyte, tiden, anpassningar och samverkan inom skolan, ingå som underteman 
(se figur 3). 
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Figur 3. Struktur över teman och underteman vilka var resultatet av intervjumaterialet. 
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3.1 Elevers lärande 
På alla tre skolorna som besöktes hade lärarna som mål att se till att alla elever skulle få bra 
praktikplatser under sin skolgång på programmet. De intervjuade lärarnas gemensamma 
strävan kring praktikplatserna var att utrymmet för variation och insikt i hela verksamheten 
skulle ge eleverna mer kunskaper och ett bredare lärande i den framtida yrkesrollen.  En 
strävan som kom fram under intervjuerna, var att eleverna skulle kunna påverka sina uppgifter 
under sin praktiktid. Intervjuerna gav en samlad positiv bild kring elevernas sociala 
utveckling under praktiktiden vilket illustreras av citat nedan. På frågan om varför skolan 
samverkar med arbetslivet, svarar den intervjuade läraren som följer: "För elevernas bästa. 
Det är ju eleverna som står i centrum. För har vi inte samverkan med arbetslivet står de 
nollade sedan när de kommer ut." Detta citat visar ett exempel på att skolan är medveten om 
hur viktig samverkan är, för att tillfredställa elevers lärande inom de yrkesförberedande 
utbildningarna. 
 

3.1.1 Ett brett lärande 
Företagen som har industriell produktion har båda liknande typ av rotationsschema. Enligt de 
intervjuade lärarna så krävs det att eleverna får en bra styrning vad det gäller rotation på 
arbetsplatsen inom ett industriellt byggande. Genom att eleverna roterar på alla olika 
arbetsstationer får eleverna en insikt om hur varje uppgift leder till den gemensamma 
slutprodukten. Denna insikt lär dem att respektera olika yrkeskategorier inom arbetet på deras 
praktikplatser. Denna styrning måste läraren se till att arbetsgivaren ger eleverna så att  inte 
elevernas kunskaper blir begränsade. Byggnadsfacket har tagit fram speciella lärlingskort 
vilket ger eleverna möjlighet att påverka sin utbildning hos arbetsgivaren. Kontaktpersonerna 
ute i produktionen är handledarens ögon för eleverna när det gäller elevers lärande och kring 
bedömning. Detta leder i sin tur att kontaktpersonerna växer i sin uppgift inom företaget.  
Lärarens uppgift är att tillsammans med företaget planera upp platserna så att varje elev får så 
varierade uppgifter som möjligt under sina praktikveckor. På bägge de industriella företagen 
har eleverna möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter genom att meddela handledaren om 
nya arbetsuppgifter. Det ena företaget kan även erbjuda arbetsuppgifter i ett område utanför 
rotationen vilket kallas för kompletteringen. Vissa moment kan inte utföras inom 
produktionslinjen vilket ofta är hantverk och lämnas till kompletteringen. Enligt handledaren 
är kompletteringen ett bra sätt att bredda elevernas kunskaper. Moment som inte finns i 
rotationen måste kompletteras och dessutom är dessa arbetsuppgifter inte alltid lika tydligt 
beskrivna. Elevernas arbetsuppgifterna innebär ofta att söka vad som ska utföras, för att 
produkten ska kunna lämna produktionen. 
 
Rotationssystemet ger eleverna ett varierat lärande genom hela fabriken. Handledare på 
företaget beskrev också begränsningarna i den industriella praktiken. "Inriktningen mot 
byggnadssnickare kan bli smal här eftersom vi har en lite mer industriell verksamhet och det 
traditionella byggandet inte utförs här." På ett av företagen får eleverna tillverka en trapp 
genom hela produktionen. Genom att få följa med genom hela produktionen så får eleven 
insikt och nya perspektiv på de olika arbetsuppgifterna. En nytta som de erfar i de olika 
arbetsrollerna är att se kopplingen mellan den praktiska och teoretiska kunskapen. Dessa 
elever blir även erbjuden möjligheten till att få praktisera i arbetet med att bereda en trapp. 
Detta innebär att eleverna måste arbeta mer teoretiskt med kopplingar till praktiken. 
Beredningen innebär att ta fram styrningar av utrusning ute i produktionen. Enligt 
handledaren så var flertalet av beredarna tidigare operatörer från golvet som valt att inrikta sig 
mot den mer teoretiska delen av produktionen. Eleverna sålde i vissa fall sina tillverkade 
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produkter efter avslutad utbildning. Enligt de intervjuade lärarna på skolorna så uppmanades 
eleverna att marknadsföra sig själva och sina produkter under sin utbildning.  
 
Lärandet kan också utvecklas, menade handledaren på ett av företagen, genom att lärare från 
skolan får praktisera i produktion för att upprätthålla kunskaperna inom sina områden samt att 
förstå elevernas problematik. Handledaren på ett av företagen fick strida för eleverna i början 
för att inte företaget skulle se eleverna som arbetskraft som kunde skickas mellan 
arbetsuppgifterna likt kastkäppar.  För handledaren på företaget innebar de två första åren ett 
arbete med att övertyga personalen vilket värdet det var att ha utbildning inom produktionen. 
Handledaren hade förklarat för personalen på företaget att: "Så här kommer situationen att se 
ut de närmaste tjugo åren." Handledaren menade med detta att företaget var beroende av att 
rekrytera utbildad personal eftersom stora pensionsavgångar och expansion väntade. Ett 
ständigt pågående lärande inom organisationen höjer personalens motivation till ny kunskap, 
enligt handledaren på företaget.  
 
För att kunna motverka luckor i elevers lärande när det gäller den praktiska delen ute i 
arbetslivet har skola 1 startat något som heter elevbyggen. På elevbyggen får eleverna inom 
Byggprogrammet bygga olika hus på tomter som givits från kommunen. På skola 3 skulle ett 
elevbygge ha etablerats under detta läsår men blev uppskjutet till nästa år på grund av olika 
omständigheter. Alla intervjuade personer var positiva till elevbyggen där de menade att 
eleverna fick ytterligare kunskaper som de inte skulle kunna erbjudas vid en traditionell 
praktikplats. Exempel på detta, enligt intervjupersonerna, var samordning, inköp, underlag 
som bygghandlingar och övriga ansökningar. De intervjuade lärarna som arbetade på dessa 
elevbyggen menade att deras kunskaper utvidgades och lärarna såg ett bredare lärande bland 
eleverna. Liknande praktikplatser finns runt om i Sverige där samverkan mellan skolan och 
näringslivet funnits sedan 70-talet.  
 
 

3.1.2 Social utveckling 
Vid bägge företagen som besökts får eleverna olika kontaktpersoner ute i produktion som 
handleder dem i sin utbildning just för deras arbetsstation. Rotationen medför att eleverna inte 
bara lär sig olika moment i produktionen, utan får också möta olika människor i arbete. Dessa 
kontaktpersoner följer inte eleven genom rotationen utan har ansvar för arbetsstationerna 
utifrån eget schema. En mognad hos eleverna uppstår genom att de beblandas med andra 
människor i jämförelse med om de skulle utföra praktiken enskilt med andra elever i samma 
ålder. Den sociala utvecklingen har inte bara visat sig bland eleverna utan även hos dessa 
kontaktpersoner som börjat få ta på sig ansvar för utbildning till eleverna. Den viktigaste 
orsaken med att eleverna får praktik ute på företagen är enligt handledaren att eleverna 
utvecklar den sociala kunskapen tillsammans med andra människor. Handledaren styrker detta 
genom citat: "Elevernas kontakter med andra anställda ger ett mervärde socialt sett." Ett av 
företagen hade stora gemensamma utrymmen som mötesplatser där anställda får äta och fika. 
Dessa utrymmen var planerade att fungera som socialt sammansvetsande områden inom 
företaget. Enligt handledaren på ett av företagen är sociala kvalifikationer bland det viktigaste 
för att se hur eleverna fungerar på en arbetsplats. Följande citat från en handledare beskriver 
detta: "Yrkesträning är minst lika viktigt som sakkunskaperna och dessutom att lära sig passa 
tider och överhuvudtaget rutiner inom yrket är viktigt att öva sig på." Läraren på en av 
skolorna hade som förslag att införa loggbok för eleverna. Orsaken var inte enbart att försöka 
hålla koll på närvaron utan även för att eleverna skulle reflektera över sitt eget lärande vid 
olika moment inom produktionen. 
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3.2 Faktorer som främjar samverkan 
Resultatet från samtliga intervjuer visar på att bra samverkan mellan skola och arbetsliv inte 
beror på en enda sak. Många faktorer spelar in för samverkan där bland annat tradition, 
arbetskultur, inställning och nya forum, togs upp som betydande faktorer. Dessa var inte lika 
framträdande som kontaktnätet, informationsutbyte, tidsaspekter, anpassningar och 
samverkan inom skola. Dessa fem teman som karaktäriserade intervjuerna kommer därför att 
presenteras nedan. 
 

3.2.1 Kontaktnätet  
Kontaktnätet är ett av de teman som kom fram under intervjuerna som en främjande faktor för 
samverkan. Resultatet av intervjuerna nedan kommer att presentera hur nya kontakter 
etableras, hur kontinuerlig kontakt upprätthålls samt vikten av kontaktpersoner ute på 
företagen.    
 
Gemensamt för de tre skolorna var att alla använde tidigare elever för att etablera nya 
kontakter ute i arbetslivet. Dessa elever arbetar idag ute i arbetslivet antingen som 
egenföretagare eller som anställda ute i bland företagen. Samtliga intervjuade lärare har 
etablerat nya kontakter genom denna kanal. Före detta elever kan därför anses som en viktig 
faktor som främjar samverkan mellan skola och arbetsliv. Gemensamt för alla tre skolorna var 
även att alla tre skolorna arbetar i någon typ av programråd med kontaktpersoner som 
representanter. En samordnare på varje skola finns som har huvudansvaret för kontaktena ut 
till arbetslivet. Alla tre skolorna har väldigt lika struktur när det gäller samverkan och 
utveckling inom skolan för byggprogrammet. Alla tre skolorna som ligger i övre norrland har 
ett antal kontakter inom arbetslivet som ligger på längre avstånd vilket kräver god kontakt 
med företagen samt kontinuerlig uppföljning enligt intervjupersonerna. 
 
Skillnader finns mellan skolorna hur kontakter upprätthålls. Skola 1 som nästan enbart har 
elever på praktik ute på industriföretag har en mer formell kontakt med dessa företag eftersom 
det finns handledare ute på företagen som har avsatt tid för samverkan med skolan. Skola 2 
har några praktikplatser ute i industrin som har liknande struktur kring samverkan som för 
skola 1. Resterande praktikplatser för skola 2 är "elevbyggen" och de traditionella 
byggarbetsplatserna. Byggarbetsplatserna kräver mer spontana besök och telefonkontakter för 
att upprätthålla kontakt enligt intervjupersonerna. Skola 3 har enbart eleverna ute på praktik 
på ett industriellt företag och resten av eleverna praktiserar på byggarbetsplatser. Intervjuade 
läraren på denna skola menade att kontakterna till största del gjordes via telefon. Både skola 1 
och 2 med koppling till industriproduktion har idag enligt lärarna så mycket kontakt med 
arbetslivet att de inte har problem med att ordna praktikplatser för sina elever. Skola 1 och 3 
som är de två bygginriktade skolorna jag besökt har olika lång tradition när det gäller 
kontakter med arbetslivet.  
 
Byggprogrammet på skola 1 och skola 3 har även sina elever på APU som inte är i 
närområdet. Upprätthållandet av kontakter med arbetslivet för skola 1 innebär att elever ska 
kunna finnas på företag även i närliggande kommuner vilket är avstånd upp till cirka 20 mil 
från skolan. För skola 3 innebär kontakter utanför närområdet företag i annan kommun vilka 
ligger omkring 15 mil från skolan. Placeringen av dessa elever har som grund till att eleverna 
är från respektive ort och har närmare kopplingar till den arbetsmarknaden. För 
upprätthållandet av kontakter på längre avstånd krävs större engagemang och resurser från 
skolans håll. Skolan har enligt deras samordnare god hjälp kring samverkan med facket som i 
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detta fall är Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Samverkan sker inom olika forum där 
programråd är ett av dessa. På dessa programråd finns representanter från arbetslivet, skolan 
genom lärare och elever, facket (Byggnads) och BI (Sveriges byggindustrier) och 
representanter från lokala företag.  
 
Lokala besök görs kontinuerligt ute på arbetsplatserna av lärarna för att säkerställa elevernas 
utbildningsmoment och vilken kvalitet på utbildning som arbetsplatsen ger eleverna. Besöken 
ger även en bild av hur bra eleven klarar av olika nya typer av moment. Dessa moment kan 
vara varierande inom de arbetsuppgifter som ska utföras (ex. gjutning, armering, spantring, 
etc.) men är även till stor del enligt lärarna ett sätt att lära sig att socialt tränas i rollen som 
byggnadsarbetare. Den samverkande läraren eller praktiksamordnaren på skolan har som 
uppgift att säkerställa företagets inställning till att ta emot elever och låta dem få ett lärande 
med kvalitet. Detta måste göras inför varje ny praktikperiod. Eftersom närvaron, 
kvalitetskontrollen och innehållet är av stor vikt så får besöken hos arbetslivet anses som en 
främjande faktor för samverkan mellan skola och arbetsliv. 
 
För att minska sårbarheten på ett av företagen utbildar de ytterligare en handledare på 
företaget som kan ta hand om eleverna. På företaget har man valt att utbilda ytterligare en 
handledare för att inte vara lika sårbara handläggandet av elevers praktik. I detta fall 
utbildades en kvinna vilket beror på att hon var mest lämplig för uppgiften och också för att 
locka till sig lite fler tjejer till utbildningen. En framtida utveckling kring samverkan enligt 
handledaren på ett företag kunde vara att handledare får byta plats mellan företagen vilket 
skulle ge erfarenhet att ha elever i en annan typ av arbetsmiljö för handledaren. För att få en 
så bra samverkan som möjligt försöker skolan ha en kontinuerlig kontakt med handledarna på 
företagen. Vid frågan om hur samverkan fungerar mellan skola och arbetsliv så gav 
handledaren på företaget till svar: "Det fungerar perfekt!" Handledaren menade på att en 
öppen dialog och strukturerad förberedelse från bägge parter möjliggör en god samverkan 
mellan skolan och arbetslivet. Handledaren menade att genom skolans kontinuerliga kontakter 
med företaget är företaget uppdaterade på vilka moment och områden som eleverna behöver i 
sin utbildning. 
 

3.2.2 Informationsutbyte 
För att besvara frågan om vilka faktorer som främjar samverkan mellan skola och arbetsliv, 
kommer nedanstående resultat belysa informationsutbytet som främjande faktor till 
samverkan.  
 
Innehållet i informationsutbytet mellan skola och arbetsliv varierar beroende på vilka forum 
eller vilka medel som används för att förmedla informationen. Enligt de intervjuade lärarna är 
valet av forum eller metod för att sprida informationen väldigt viktigt. Den spridda 
informationen får inte misstolkas, enligt den intervjuade läraren, och det gäller att ge 
möjlighet för informationsmottagaren att få kunna se var vikten ligger i 
informationsinnehållet.  
 
Kontinuerliga informationsutbyten kring samverkan mellan skola och företag görs idag 
huvudsakligen via telefon för samtliga skolor som intervjuats. Kommunikationen mellan 
lärare och arbetsliv uppfattades som bra för samtliga intervjupersoner vilket en handledarens 
citat beskriver: "Lärarna har ganska bra insikt hur eleverna har arbetat här och känner 
dessutom eleverna. Det är inte några större problem att rapportera in problem om sådana 
skulle uppstå." Lärarna ser de personliga kontakterna och yrkesspråket som en främjande 
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faktor till att informationsutbytet fungerar bra. Planerade och mer omfattande 
informationsutbyte sker inom programråd vilket är ett annat forum. Programrådet är den 
centrala och viktigaste informationskanalen enligt alla inblandade. Då lärare, skolledning, 
företagsledare och handledare medverkar på dessa möten så innebär detta att korta 
beslutsvägar skapas där förändringar och förbättringar utförs snabbt. Idag träffas 
representanterna i dessa programråd två gånger per år. Behovet av fler programrådsmöten är 
av intresse enligt lärare och handledare ute på företagen. Orsaken till behovet av fler möten är 
för att förstärka samverkan mellan skola och företag. 
  
Programråden har även medfört att samverkan mellan företagen tagit nya initiativ till nya 
typer av informationsutbyten. Underlag har arbetats fram kring de gemensamma 
bedömningarna för elevers praktik. Handledaren på ett av företagen beskrev att detta 
initierades då en elevs engagemang varierande på de olika praktikplatserna. Enligt 
handledaren innebär detta att eleven måste engagera sig för arbetsuppgifterna på samtliga 
praktikföretag. Denna typ av bedömning, menar handledaren, ger en bredare bild av de elever 
som gör praktiken på företaget. 
 
Informationsutbytets struktur för praktikplatserna är av stor vikt enligt en lärare. Transporter, 
mat, betyg och schemaläggning är några av de aspekterna för planering kring praktikens 
genomförande som måste fungera enligt de intervjuade lärarna. Enligt läraren på skola 3 
gäller det att ha ständiga kontakter med företagen som lärare. Alla företag har inte samma 
inställning till att ta emot elever vilket kräver att lärarna pejlar vilka som har rätt inställning 
till att ta emot praktikanter. Detta förtydligas i följande citat: "Du måste skicka en duktig, sade 
handledaren på företaget. De måste ju få en chans att bli duktig. Då är det ju inte alla som är 
lämpliga att vara handledare." Enligt läraren på skola 3 så är tiden för dialog med dessa 
företag för liten vilket medför att dessa inte används. 
 

3.2.3 Tiden  
För att besvara frågan om vilka faktorer som främjar samverkan mellan skola och arbetsliv, 
kommer nedanstående resultat belysa tiden som främjande faktor till samverkan.  
 
En sammanfattad bild över vad de intervjuade lärarna önskade förändra för bättre samverkan 
med arbetslivet, var att ges mer tid till samverkan. Bland handledarna på företagen beskrevs 
det att skolan hade minskat sin tid för samverkan mot arbetslivet. Dessutom menade några av 
handledarna att de fått ta över en stor del av uppgifterna som skolan tidigare utfört i form av 
närvaro, schemaläggning och övrig samordning. 
 
Företagen lägger ned olika lång tid på samverkan och förberedelser för elevers 
praktikutbildning på företagen. Detta beroende på om det är en LIA-kurs eller om eleverna 
går ut på APU. För elever ute på praktik i industriell produktion var uppfattningen bland 
intervjupersonerna att det krävdes mer tid i initialskedet för en tydligare strukturerad praktik 
än vad som krävdes på de traditionella byggarbetsplatserna. På byggarbetsplatsen var tiden 
under praktikens fortlöpande gång mer viktig. Elevernas arbetsuppgifter varierade från dag till 
dag och detta krävde mer kontakt med företagen för att säkerställa elevernas utbildning. 
 
Vid uppstart av en LIA-kurs så läggs cirka 5-8 eftermiddagar ned för utbildning och 
samverkan inom programrådet för att forma utbildningen. Under drift handlar detta om cirka 
2-3 timmar i veckan för LIA-kursen för samverkan och koordinering. Vid uppstart för varje 
ny utbildningsgrupp inom LIA-kursen läggs en förmiddag ned för eleverna. Handledare på 
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företagen menar att skolan inte har möjlighet till nog mycket tid för samverkan. Skolans 
resurser är begränsade både vad det gäller tid och pengar. Detta leder till att skolan inte alltid 
hinner kontrollera kvaliteten på de praktikplatser som etablerats, enligt de intervjuade lärarna.   
 
Alla de intervjuade lärarna som hade ansvar för kontakten ut mot arbetslivet sade att de hade 
för lite resurser när det gällde tid och pengar. När det gällde tid så skulle de vilja nyttja de 
bättre kontakterna de hade ute inom arbetslivet till att följa med mer i verksamheten. En lärare 
hade gått med i produktionsrotationen och fick massor av nya upplägg till den teoretiska 
undervisningen. Läraren önskade att han kunde göra det oftare, men tiden räckte inte till. 
Tiden för samverkan med arbetslivet är ofta för liten enligt lärarna och tiden med att etablera 
nya kontakter kräver mycket tid vilket inte alltid resulterar i något.   
 

3.2.4 Anpassningar  
Anpassningar hos företagen har blivit en naturlig del för att kunna samverka med skolan och 
kunna erbjuda en bra utbildning. Av den orsaken är det av intresse att presentera det resultat 
kring anpassningar som främjande faktor till samverkan. 
 
Industrins engagemang till att påverka utbildningen genom att anpassa sin produktion har som 
grund  att de kan forma elever just till deras verksamhet. Nyttan att ha elever ute i produktion 
är av stort värde för företaget. En av handledarna ute på företaget menade på att: "Företaget 
har som samhälligt ansvar att kunna ta emot elever i sin verksamhet." Handledaren förklarade 
att skolan tar initiativet till att få ut sina elever på praktik, och företagen har som uppgift att 
anpassa sin verksamhet för att kunna ta emot eleverna. Handledaren sade att: "Det går inte att 
jämföra dessa elever med andra som gått på annat håll." Enligt handledaren är eleverna inte 
rädda för att lära sig nya saker och "växer inte fast" vid smalare arbetsområden som det kan 
bli för den ordinarie personalen. Inplanerade luckor i produktionsflödet är anpassade efter 
elevernas egna projekt vilket möjliggör för eleverna att hinna med alla moment som krävs 
inom deras utbildning. Detta bekräftades av läraren som sade: "En tydlig struktur som tar 
hand om eleven, vilket kostar pengar ur produktionssynpunkt, ger bättre inställning hos 
eleverna och dessa gör ett bättre arbete i slutändan."  
 
För skola 2 är betydelsen av industrins påverkan väldigt stor. Eftersom ett av företagen var 
initiativtagare till industriprogrammet inom gymnasiet så har företagen kunnat forma 
utbildningen till det innehåll som passar deras verksamhet bäst. Skolan är många gånger 
beroende av arbetslivet när det gäller de yrkesförberedande utbildningarna. Detta förankrades 
i lärarens uttalande på skola 2: "Ett träindustriprogram på så liten ort kräver stora 
investeringar för skolan och är därför beroende av industrin för att hålla hög kvalitet på våra 
utbildningar." 
 
Intervjupersonerna som drev samverkan mellan skolan och arbetslivet menade att många 
gånger går det trögt att förändra och anpassa de strukturer som finns inom skolan och 
arbetslivet. Enligt de intervjuade lärarna krävs det att alla involverade har samma uppfattning 
om vad utbildningen ska leda till.  
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3.2.5 Samverkan inom skolan. 
En framgångsfaktor för god samverkan visade sig i att alla programmens lärare sitter i 
arbetslag där olika ämnesföreträdare representeras. Framgångsfaktorn i detta är inte bara att 
lärarna sitter tillsammans utan att de har arbetat så under en längre tid. De intervjuade lärarna 
anser att detta medför en vidare kunskapssyn än om man sitter i ämneslag. För skola 1 innebar 
en längre tid arbete i arbetslag i tio år, skola 2 under tre år och skola 3 i fyra år. På skola 3 har 
även kärnämneslärare (teoretiska ämnena) praktisk bakgrund som snickare och detta har 
medfört att samverkan inom arbetslaget förenklats, enligt intervjuad lärare. Lärare från 
respektive program menade att kärnämneslärarna fick ett större förändringsarbete än vad de 
karaktärsämnenslärarna fick genom detta. Processen att arbeta igång en bra samverkan inom 
arbetslaget tar tid men i slutändan tror lärarna att det ger bättre kvalitet genom mer förankrad 
undervisning inom programmet. Ett fungerande arbetslag kan därför anses en viktig faktor 
som främjar samverkan mellan skola och arbetsliv. 
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4 Diskussion 
Studien huvudsyfte var att studera lärares och handledares upplevelser av samverkan mellan 
skola och arbetsliv. Intervjupersonernas upplevelser kanske ofta belyses utifrån det som 
fungerar bra och inte det som fungerar sämre. Det är därför intressant för mig som studerat 
dessa olika skolor att jämföra de olika faktorerna (som främjar samverkan) vilket 
intervjupersonerna har belyst i mina intervjuer.  
 
Som svar på frågesällningen kring vilka faktorer som främjar samverkan mellan skola och 
arbetsliv gav intervjupersonerna bilden att de industriella företagen belyser 
informationsutbyte, anpassningar och tiden som de viktigaste faktorerna som främjar 
samverkan mellan skola och arbetsliv. För företag inom de traditionella byggarbetsplatserna 
blev kontaktnätet och samverkan inom skolan de viktigaste faktorerna som främjar samverkan 
mellan skola och arbetsliv enligt intervjupersonerna.  
 
Elevers lärande som var en av frågeställningarna till mitt syfte resulterade i följande. 
Gemensamt för alla intervjupersonerna var att elevers lärande berodde på om eleverna får ett 
brett lärande och en social utveckling inom sin utbildning. Gemensamt bland 
intervjupersonerna var även att företagen styrde ofta utbildningen till sin verksamhet. Detta är 
för mig en naturlig del av att kunna ta emot elever. Däremot kan detta missbrukas och 
eleverna erbjuds inte alltid den utbildning som är tänkt enligt skolans mål.  
  
Möjligheten till ett fullständigt lärande ökas om eleverna kan påverka sin utbildning och göra 
det i en naturlig arbetsmiljö. Förutsättningarna kräver att arbetslivet kan erbjuda varierande 
och flexibla utbildningsplatser för de elever som tas emot. I resultatet har vi sett exempel där 
elever kan välja vad som ska göras. Eleverna får varierade arbetsuppgifter som inte alltid är 
styrda att utföras på ett förutbestämt sätt. Enligt Björgens teori kring fullständigt lärande kan 
vi genom studiens resultat hitta alla kriterier för ett fullständigt lärande. Inom området för 
bygg och träindustri medför praktiken genom ett brett lärande en viktig del av elevers lärande. 
 
Arbetskulturen och den sociala arbetsmiljö som eleverna möter ute i arbetslivet skiljer sig åt 
från skolans värld. De sociala skillnader som eleverna får möta ute i arbetslivet med olika 
kontaktpersoner genom rotationen, som redovisas i resultatet, medför att elevernas sociala 
förmågor tränas och utvecklas. Denna viktiga förutsättning stärks i kursplanen för 
byggprogrammet. I programmets mål uttrycks vikten av social förmåga och servicekänsla för 
elevernas framtida kontakt med beställare och kollegor (SKOLFS, 1999:12). Handledarna 
påvisar även vikten av att eleverna själva ska marknadsföra och sälja sina produkter.  
 
Genom god samverkan mellan skola och arbetsliv kan både skolan och arbetslivet utvecklas 
inom sina områden. Resultatet i denna studie har visat att skolan kan utveckla sina 
utbildningar för att bli mer konkurrenskraftig och arbetslivet kan utveckla personalen till att 
bli mer flexibel och kunskapstörstig. Samverkan kräver dock olika förutsättningar för att 
lyckas.  
 
Kontaktnätet anses enligt resultatet av intervjuerna vara förutsättningen till att kunna 
samverka mellan skola och arbetsliv. Enligt resultatet av intervjuerna var ett stort kontaktnät 
en förutsättning till att skolan inte var beroende av enskilda företag. Underhållet av kontakter 
visar sig också vara viktigt för att nå en väl fungerande samverkan mellan skola och arbetsliv. 
Enligt resultatet görs detta kontinuerligt av skolan via telefon. Skola 3 har inte arbetat lika 
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länge som skola 1 med samverkan vilket också kan medföra att de inte har samma kontaktnät 
som skola 1. 
 
Informationsutbytet mellan skola och arbetsliv fungerade bäst genom programråden. I 
programråden kunde alla parter göra sig hörda och beslutsvägarna blev korta vilket 
genererade kreativitet. Genom att utveckla programmet utifrån förutsättningarna i 
omgivningen har skolorna tagit initiativet till förändring. Förändringen har medfört att alla har 
varit förankrade i de besluts som tagits på programrådsmötena. Enligt Björn Schéeles rapport 
kring LIA (Lärande i arbetet) så bekräftas denna vikt av ett väl fungerande programråd där 
schema, resurser och planering får utrymme för att förbättra elevernas utbildning ute på 
företagen (Schéele, 2006). Björn Schéele lyfter även informationsutbytet som en viktig faktor 
vid samverkan mellan skola och arbetsliv. 
 
Tiden är en viktig faktor för samverkan enligt vad resultatet visar. Särskilt viktigt var det för 
skola 2 där de erbjöd ett program med LIA-kurser. I enighet med Schéeles (2006) rapport 
kring lärande i arbetslivet är tiden en av de viktigaste faktorerna för både handledare och 
lärare när det gäller samverkan mellan skola och arbetsliv. Tiden för lärarna måste anpassas, 
vilket gjordes genom att uppgifter som till en början låg inom skolans verksamhet lades ut på 
handledaren.  
 
Ett fungerande arbetslag kan vara grunden till att lärare är mer vana att arbeta över 
ämnesgränserna. Detta kan leda i sin tur at lärare lättare knyter kontakter utanför skolan när 
det gäller samverkan. Detta benämns även i Byggprogrammets nationella mål: "Genom 
samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen samt genom att praktiska och teoretiska 
inslag förs samman och integreras i olika ämnen och kurser bildas en helhet i utbildningen 
och utvecklas den kompetens som krävs i arbetslivet." (SKOLFS, 1999:12). En viktig aspekt 
för alla tre skolorna är att de som är ansvariga för programmen har en övertygelse om att en 
god samverkan med arbetslivet höjer kvaliteten på deras utbildningar. Detta medför inte att de 
är kravlösa mot företagen utan att de har tydliga krav och mål att uppnå för deras elever som 
ska få sin utbildning ute på företagen. 
 
Enligt målet för det nationella byggprogrammet ska: "Elever vid fullföljd utbildning kunna 
situationsanpassa tekniker och arbetsmetoder på ett rationellt sätt i byggprocessen" (SKOLFS, 
1999:12). I programmålets syfte påpekas kunskaperna för byggandet där eleverna ska ges en 
så bred orientering inom byggprocessen som möjligt. För att uppfylla dessa mål krävs det att 
eleverna får öva på detta i en verklig miljö. Samverkan mellan skola och arbetsliv är en 
förutsättning för att eleverna ska uppfylla dessa mål. Samverkan mellan skola och arbetsliv är 
en förutsättning för att elever ska kunna få utbildning i sin framtida arbetsmiljö. Väl 
fungerande samverkan mellan skola och arbetsliv är en förutsättning för att eleverna ska få 
kunskap genom ett fullständigt lärande.   
 
Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att handledare och lärare upplever att en väl 
fungerande samverkan inverkar positivt på elevers lärande samt att ovanstående faktorer anses 
främja en god samverkan mellan skola och arbetsliv. 
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4.1 Nya frågeställningar 
 
Eftersom denna studie belyser de intervjuades upplevelser, visar resultatet många exempel på 
hur samverkan upprätthålls och utvecklas. Arbetet med att etablera nya kontakter inom 
arbetslivet finns redovisat vid något tillfälle men blir inte studiens huvudområde.  
 
Det är därför av intresse för fortsatt forskning hur skolan kan ta initiativet till nya kontakter 
inom arbetslivet för bättre praktikutbildning inom skolan. Några av de frågeställningar som 
uppkommit inom detta område är: Hur kan skolan ta hjälp av arbetslivet för att knyta nya 
kontakter inom olika utbildningsområden? Vilka typer av företag ska den yrkesförberedande 
gymnasieskolan inrikta sig mot vid nya etableringar av praktikplatser? 
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BILAGA 1. Frågor till arbetslivet 
 
I min rapport kommer jag att söka efter framgångsfaktorer för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Jag kommer inte att nämna ditt namn men däremot din befattning och roll.  

• Har du något emot detta? 
 
 
• Vilken befattning har du? 

 
o Hur länge har du arbetat inom detta företaget? 
 

• Beskriv er samverkan ni har mellan skola och er? 
 

• Vilken nytta har ni av samverkan med gymnasieskolan, eleverna och deras program? 
 

o Hur mycket extra tid avsätter ni för samverkan med gymnasieskolan? 
 

• Vilka faktorer gör att er samverkan fungerar bra? 
 

o Vilka faktorer skulle du vilja ändra på så att samarbetet skulle bli ännu bättre? 
 

• Känner ni att ni kan erbjuda det eleverna efterfrågar? 
 
o Påverkas er samverkan av skolans inställning till APU-platser? 
o Påverkas er samverkan av skolans resurser för APU-platserna? 

 
• Får ni feedback från skolan och eleverna om hur ni tar hand om eleverna? 

 
o Får ni feedback kring vilken kunskap ni ger eleverna? 

 
 

• Vilka forum används för erfarenhetsutbyte mellan och lärare-arbetsliv? 
 

o Vilka forum tycker du fungerar bäst? 
o Varför fungerar dessa bäst? 
o Är dessa forum tillräckliga eller behövs fler? 
o I vilken form skulle dessa i så fall vara? 

 
• Vilka områden tycker ni är viktigast för eleverna inom utbildningen? 

 
o Hur kan eleverna ges mer kunskap inom dessa områden? 
o I vilken form? 
o Vad handlar den ofta om?  
o Hur ofta? 
 

• Varför har ni samverkan med skolan? Berätta fritt. 



BILAGA 2. Frågor till Lärare  
I min rapport kommer jag att söka efter framgångsfaktorer för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Jag kommer inte att nämna ditt namn men däremot din befattning och roll.  

• Har du något emot detta? 
 

• Hur länge har du arbetat som lärare?  
o Vilka ämnen har du?  

 
o Hur lång praktisk yrkeserfarenhet har du 
o  

 
• Beskriv er samverkan mellan skola och arbetsliv?  
 
 
• Vad är orsaken?  

o Ge exempel 
 

• Vilka faktorer gör att er samverkan fungerar bra?  
 
• Hur är det fördelat  

 
o Vilka faktorer skulle du vilja ändra på så er samverkan skulle bli ännu bättre? 
 
o Hur ofta är träffas ni? 
 
o Ge exempel 

 
 

• Är det svårt att ordna bra praktikplatser för eleverna? Om i så fall på vilket sätt? 
 

o På vilket sätt knyter du nya kontakter med arbetslivet? 
. 

 
o Hur ofta träffar ni lärare representanter från arbetslivet? 
 

 
o Hur ofta träffar eleverna representanter från arbetslivet?  

 
• Ser du något gemensamt i de bra kontakterna ni har till arbetslivet?  
 

o Påverkas er samverkan av arbetslivets inställning kring att arbeta med elever? 
 
o Påverkas er samverkan av arbetslivets resurser kring att arbeta med elever? 
 

• Finns det möjlighet för er att påverka elevernas undervisning ute på arbetsplatserna? 
 

o I vilken utsträckning?  



 
o Vilka förändringar har ni blivit tvungen att göra för att anpassa er till 

arbetslivet?  
 

o Vilka förändringar har arbetslivet tagit för att kunna ta emot era elever?  
 

 
• Vilka forum används för erfarenhetsutbyte mellan lärare-arbetsliv?  
 

o Vilka forum används för erfarenhetsutbyte mellan lärare-lärare? 
 

o Vilka forum tycker du fungerar bäst?    
  

 
o Är dessa forum tillräckliga eller behövs fler?    

 
o I vilken form skulle dessa i så fall vara? 

 
 

• Hur stor tid av ditt arbete lägger de lärare som har kontakt med arbetslivet på 
samverkan utåt? 

 
• Hur ofta samverkar du med arbetslivet? 

 
 

• Hur skulle du vilja förändra era förutsättningar på er utbildning  kring samverkan så 
att eleverna skulle vara bättre rustade då de gå ut i arbetslivet?  

 
• Hur används elevernas kunskaper i de teoretiska ämnena i de praktiska?  

 
• Har ni arbetat med UF-projekt?  
 
• Varför har ni samverkan med arbetslivet?  
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