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Samverkan skola och omvärld 
	
Skolan har ett uppdrag att samverka och utveckla kontakter med företag, branscher och 
andra aktörer som kan berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande 
samhället. Här återfinns hur detta lyfts i styrdokumenten. Även de allmänna råden för 
Arbete med studie-och yrkesvägledning betonar vikten av samverkan skola och omvärld.  
 
GY 11 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning i undervisningen utnyttja 
kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig 
under utbildningens gång, utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med 
handledare och andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås och 
i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- 
och kulturliv. (GY 11 kap 2.4) 

Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, 
universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska 
få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för 
vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med 
arbetslivet om yrkesutbildningen (GY 11 kap 2.4) 

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och 
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening 
stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt 
arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen 
till skolan och eleverna (GY 11 kap 2.4) 

Skolans mål är att varje elev har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt 
studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och 
andra länder och är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk 
utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och 
därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket (GY 11 kap 2.4). 

Rektorn ansvarar för samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 
skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för 
yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. Samt att stimulera till internationella kontakter, 
samverkan och utbyten i utbildningen (GY 11 kap 2.6). 

Lgr 11 

Skolan ger eleverna inblick i närsamhället och dess arbetsliv och kännedom om möjligheter 
till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder (Lgr 11 kap 2.6). 

Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, 
föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande 
miljö (Lgr 11 kap 2.6). 

Rektorn ser till att samverkan mellan skolan och arbetslivet utvecklas så att eleverna får 
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
(Lgr 11 kap 2.8). 
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Lvux 12 

Samarbete med yrkeshögskolan, folkhögskolor samt universitet och högskolor ska utvecklas 
för att kunna underlätta informationsspridning om vidareutbildning. Vuxenutbildning som 
omfattas av denna läroplan bör kunna kombineras med de nämnda utbildningarna. 
Samarbete med arbetslivet, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter är av 
betydelse för yrkesutbildningens kvalitet och för elevens fortsatta etablering på 
arbetsmarknaden (Lvux kap 1). 

Utvecklingen i arbetslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika 
yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. 
Detta ställer i sin tur krav på vuxenutbildningens arbetsformer och arbetsorganisation (Lvux 
kap 1). 

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och 
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening 
stor betydelse för eleven. Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar med 
arbetslivet när det gäller yrkesutbildning. (Lvux kap 2.2) 

Vuxenutbildningens mål är att varje elev får information om arbetslivets aktuella och 
förväntade kompetensbehov, har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor 
när det gäller bl.a. arbetsrätt och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studie- 
inriktning, har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och arbete i Sverige 
och andra länder, och är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk 
utveckling, förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad internationell samverkan och 
därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket (Lvux kap 2.2). 

Rektorn ansvarar för att stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 
utbildningen samt samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet utvecklas 
så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet 
och vidare utbildning (Lvux kap 2.4). 

Vuxenutbildningen ska säkerställa att eleverna ges en grundläggande kunskap om 
arbetsmarknaden (Lvux kap 1). 

Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev som har slutfört studier inom 
vuxenutbildningen i den utsträckning som framgår av elevens individuella studieplan har 
kunskaper om samhälls- och arbetsliv, arbetsmarknaden och de roller som parterna på 
arbetsmarknaden har samt arbetsrätt och arbetsmiljö (Lvux kap 1). 

Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, 
yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i 
övrigt (Lvux kap 2.2). 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning utveckla kontakter med 
universitet och högskolor samt med handledare och andra inom arbetslivet som kan bidra 
till att målen för utbildningen nås (Lvux kap 2.2). 
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Lgrsär 13 

Rektorn har ett särskilt ansvar för att samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan 
utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 
utbildning och yrkesinriktning (Lgrsär 11 kap 2.8). 

GYsär 13 

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och 
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid 
mening stor betydelse. Arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och 
branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolan och 
eleverna (Gysär 13 kap 2.4). 

Gys 13 ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap och företagande. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, 
samhällslivet och vidare studier ( Gysär 13 kap 1). 

Det är skolans ansvar att varje elev i Gys 13 ges möjlighet till förberedelse för etablering på 
arbetsmarknaden (Gysär 13 kap 2.1). 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning i undervisningen utnyttja 
kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig 
under utbildningens gång och i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande 
samhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv (2.4 Gys 13) 

Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar har viss kännedom om arbetslivets 
villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik 
och arbete. Varje elev ska dessutom ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i 
Sverige och i andra länder samt vara medveten om att alla yrkesområden förändras i takt 
med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell 
samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket  (2.4 Gys 13). 

Rektorn ansvarar för att skolan ger varje elev stöd vid det arbetsplatsförlagda lärandet och 
stöd inför övergången till arbetslivet (2.6 Gys 13). 
 


