Modellarbete kan utveckla den gymnasiala yrkesutbildningen
Utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka och Uddevalla har samarbetat för att utveckla två modeller
som kan göra gymnasiets yrkesutbildningar mer attraktiva för ungdomar och mer relevanta för arbetsgivare. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden
Aktiviteter som knyter ihop skolan med arbetslivet har länge varit styvmoderligt behandlade i
Skolsverige. Uppgifterna ligger i utkanten av skolans traditionella uppdrag, är på många håll lågt prioriterade och hamnar sällan i fokus på nämndens dagordning. Då är det också svårt att bedriva kvalitetsuppföljning som mycket handlar om att hitta vägar till systematiskt och uthålligt arbete i strukturer som är både transparenta och uppföljningsbara.
I den första modellen presenteras en struktur för skolans s k breda vägledning där praon integreras
med både studie- och yrkesvägledningen och skolans ämnesundervisning i åk 7- 9. Ett sådant samlat
och flerårigt grepp är angeläget för att fler ungdomar ska se möjligheterna på olika yrkesområden
och få underlag för genomtänkta gymnasieval.
I den andra modellen presenteras en enkel metod för kvalitetsuppföljning av det arbetsplatsförlagda
lärandet, APL genom regelbundna enkäter till lärare och elever: Centralt för kvalitetsarbetet är att
eleverna får en tydlig och meningsfull bild av hur APL hänger ihop med skolans övriga undervisning
I arbetet med modellerna har vi skilt mellan innehåll och process. Innehållet är enklast, här finns tydliga målbilder i både styrdokument och rekommendationer från Skolverket. Betydligt svårare är att
hantera processen på vägen dit, att se och dokumentera allt som redan görs bra, att ställa tydliga
krav på skolorna men också stödja förändringsarbete som kan ta många år. För detta krävs initiativ,
engagemang och uthållighet, också från kommunens skolpolitiker.
De två modellerna ska utvecklas vidare inom skolnätverket Lärlingskompassen, www.larlingskompassen.se som bildats på initiativ av Stiftelsen Företagsam och Uddevalla kommun. Nätverket vill nu
sprida information om om modellarbetets resultat och samtidigt inbjuda intresserade skolor och
skolhuvudmän att medverka i det fortsatta arbetet
Uddevalla och Kungsbacka i juni 2019

Bilagor:

1. Spana på ett yrke – en modell för skolans breda vägledning
2. Enkäter i Google Docs - en modell för kvalitetsuppföljning av APL

Mer information om modellarbetet finns på www.larlingskompassen/esf och på https://test.larlingsplatsen.se finns utkast till en digital platsbank för lärlingar. Även den är en del i ESF-projektet och har
utvecklats i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.
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Bilaga 1:”Spana på ett yrke” - en modell för skolans breda vägledning
Bakgrund Många elever känner sig oförberedda inför gymnasievalet och allt färre elever väljer yrkesprogram, trots goda möjligheter till jobb och försörjning inom många yrkesområden.
Skolans s k breda vägledning måste därför förstärkas och en statlig utredning (Framtidsval –
karriärvägledning för individ och samhälle, SOU 2019:4) har lagt fram förslag som nu är ute
på remiss i Skolsverige. Utredningen konstaterar att den nuvarande studie- och yrkesvägledningen har stora brister, att mål och planering ofta saknas och att styrdokumentens ambitioner om en bred och integrerad studie-och yrkesvägledning inte fått ”något riktigt genomslag”. Vidare sägs att dessa brister under flera decennier påtalats i en ”rad statliga utredningar, myndighetsgranskningar, forskningsstudier och andra undersökningar” – utan att
den massiva kritiken lett till resultat.
Vad är problemet? Många kommuner har planer för skolans studie- och yrkesvägledning
men verksamheten är generellt lågt prioriterad och underförsörjd med resurser. I den mån
ambitiösa planer finns så följs de sällan upp. För att ändra den bilden behövs ett ändrat synsätt där politikerna ser sig själva som ett värdefullt komplement till förvaltningens egen expertis för att besvara några centrala frågor: Hur bygger vi i samarbete med närsamhället en
vägledningsprocess som ger alla ungdomar en successivt växande förståelse för arbetslivets
krav och möjligheterna inom olika yrkesområden? Vad görs redan bra i olika skolor? Kan det
dokumenteras och vad behöver förbättras i de olika skolorna? Hur kan nämndens uppdrag
till förvaltningen förtydligas och hur kan det följas upp på skol- och individnivå?
Huvudmännen måste engageras Modellen utgår från att skolledning och beslutsfattare i
nämnd och förvaltning är engagerade i utveckling av skolans breda vägledning genom tydliga
uppdrag till skolorna, stöd till förändringsarbetet och regelbunden uppföljning av resultaten.
I modellen integreras den obligatoriska praon med dels studie- och yrkesvägledningen, SYV,
dels undervisningen i olika ämnen. Genom en tydlig, strukturerad och synlig vägledningsprocess som pågår under några år kan fler ungdomar få upp ögonen för yrkesområden som passar deras drömmar och mål. Därmed skapas också förutsättningar för väl underbyggda val av
gymnasieprogram samtidigt som könsstereotypa val troligen kan motverkas.
Modellen Spana på ett yrke Modellen bygger på att eleverna själva är aktiva och spanar på
fakta och förhållanden, allmänt inom arbetslivet och specifikt inom de yrken som intresserar
dem. Uppgifterna utformas av lärare och vägledare tillsammans med eleverna och kan anpassas till alla yrkesområden. Alla uppgifter/uppdrag förbereds och följs upp av lärare och
vägledare i klassrummet och kombineras med reflektioner och diskussioner om elevernas
personliga utveckling. Uppgifterna kan genomföras av eleverna individuellt eller i grupper
om två eller flera. Under åk 7 sker arbetet ”i skolan” och i åk 8 och 9 i anslutning till praoperioderna ute i arbetslivet.
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Bild1 En struktur för skolans breda vägledning- ”Spana på ett yrke”
Processverktyg underlättar För att underlätta implementeringen, i en skolvärld där alla är
tidspressade, har Lärlingskompassen tagit fram en ”praoapp”, byggd på programvaran
LoopMe som utvecklats av forskningsföretaget ME Analytics www.praoappen.se Praoappen
är ett verktyg som skolor och skolhuvudmän kan använda för att planera, leda och utvärdera
vägledningsprocessen på både individ- och gruppnivå. Den digitala dokumentationen gör det
också lättare att löpande rapportera resultat till – och diskutera med - skolledning, skolhuvudmän, programråd m fl.
Nästa steg Kungsbacka och Uddevalla ingår båda i Lärlingskompassens skolnätverk. Här planeras ett nytt steg där en grupp kommuner samverkar för att vidareutveckla modellen för att
skapa dels likartade moduler för tidigare skolformer (förskola och förskoleklass, lågstadiet
och mellanstadiet), dels ”praopaket” där ungdomar under åk 7 – 9 ges möjligheter att successivt fördjupa kunskaper och intresse för olika yrkesområden. Samarbetet ska också inriktas på att skapa och upprätthålla ett positivt förändringstryck på den s k breda vägledningen
i kommunens skolor.
Nätverket söker nu kontakter med huvudmän som ser problemen på alla nivåer men också
möjligheterna att genom samverkan med andra kommuner underlätta och påskynda förändringsarbetet.
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Bilaga 2: Googleenkäter – en modell för kvalitetsuppföljning av APL
Bakgrund Gymnasieförordningen ålägger skolhuvudmännen, inte rektor, ett särskilt ansvar
för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet som ska uppgå till minst 15 veckor
för varje elev på yrkesprogrammen (minst halva utbildningstiden för gymnasial lärlingsutbildning). Vanligen delegeras huvudmannens ansvar på detta område till rektor som i sin tur delegerar uppgifterna till yrkeslärare och eventuellt särskilda funktionärer (t ex koordinatorer i
lärlingsutbildningarna). Yrkeslärarna använder olika metoder för att etablera och underhålla
kontakter med arbetsplatserna och att knyta ihop skolans undervisning med det kunskapsinnehåll som kan inhämtas på arbetsplatserna. Även om detta ofta fungerar väl leder bristen
på dokumentation till att det arbetsplatsförlagda lärandet inte blir en del av det systematiska
kvalitetsarbete som skollagen föreskriver. I många skolor lever det arbetsplatsförlagda lärandet därför något av ett eget liv vid sidan av skolans övriga verksamhet.
Bilden bekräftas av åtskilliga rapporter från skolmyndigheterna som pekar på att eleverna
därmed inte får den känsla av mening och sammanhang i yrkesutbildningen, som är viktig för
både motivation och resultat. Problemet kan vidgas till samtliga gymnasieprogram där
undervisningen, när det gäller ämnesintegration¸ sällan når upp till läroplanens intentioner
att synliggöra sambanden mellan kunskapsmål i olika kurser och ämnen.
Vad är problemet? För att APL ska fungera väl över tid krävs ett nära samarbete mellan skola
och arbetsplatser som bygger på en gemensam målbild, transparenta planer samt dokumentation och uppföljning. Samma sak gäller ämnesintegration, allmänt mellan gymnasiegemensamma ämnen och kurserna i programmet och speciellt mellan arbetet i skolan och APL.
Allt detta tar tid – tid för lärarlaget att sätta sig in i kunskapsmålen för andra kurser, tid att
identifiera möjligheter, tid för gemensam planering, tid för uppföljning som en naturlig del
av det löpande kvalitetsarbetet som kan kommuniceras med huvudmän, programråd m fl.
Denna tid för förankring, planering och uppföljning ”ägs” inte av lärarna; prioriteringen
måste göras av skolledningen som samtidigt har många andra ”måsten” att ta hand om
Modellen beskriver hur en enkel och ändamålsenlig kvalitetsuppföljning av APL kan grundas
på regelbundna enkäter till lärare och elever. Modellen utgår från Skolverkets BRUK och enkäterna ställer liknande frågor om förutsättningar för, genomförande av och måluppfyllelse i
APL. Enkäterna ligger i Google Docs för at underlätta distribution, sammanställning och analys – i varje program, för hela skolan och i ”benchmarking” med andra skolor. Sammanställningar och analys kan då bli en viktig del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och,
på aggregerad nivå, ett värdefullt verktyg för att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv, t ex i samband med diskussioner i programråden.
En modell i modellen Som en särskild del i kvalitetsuppföljningen av APL presenteras en modell för tematisk undervisning. I modellen knyts arbetet mot kunskapsmål i olika
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kurser och ämnen ihop genom att eleverna får uppgifter som ska förberedas, genomföras
och följas upp i samband med APL.
Modellen är i första hand avsedd för gymnasiala lärlingsutbildningar. När eleverna tillbringar
mycket tid utanför skolan blir det särskilt viktigt att koordinera undervisningen med det kunskapsinnehåll som kan inhämtas på arbetplatserna. Men modellen är generell och kan användas såväl i skolförlagd yrkesutbildning som i andra lärprocesser.

Bild 2 Struktur för ämnesintegration med APL, en viktig del av kvalitetsarbetet
Nästa steg Närmast samlar Lärlingskompassen rektorer och lärare från skolor med lärlingsutbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet för att vidareutveckla kvalitetsenkäterna för
yrkesområdet. Planen är att samordna frågeinnehållet och tidpunkterna för utskick och därmed läggs grunden för benchmarking i programmet. Gruppen ska vidare utveckla modellen
för ämnesintegration där intentionen är att använda ”Lärlingsappen LoopMe” som gör det
lättare för lärarlaget att leda och utvärdera en integrerad lärprocess på både individ- och
gruppnivå. Skolorna ska också söka gemensamma former för långsiktigt samarbete med närliggande grundskolor, när det gäller att öka ungdomars intresse för att söka till Vård- och
omsorgsprogrammet/
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