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Sammanfattning
Rapporten fokuserar på Strömbackaskolans samverkan med grundskola och högre utbildningar. I
undersökningen har fokus lagts på fem olika delområden. Dessa är vägledning och inspiration,
ämnesträffar med grundskola och universitet/högskola, informationsträffar med grundskolans studieoch yrkesvägledare, gemensam fortbildning med grundskola samt överlämning mellan grundskola och
gymnasium.
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Via intervjuer, enkäter och litteraturstudier har dels en nulägesbeskrivning gjorts, dels en inventering av
framtida behov och önskemål. Mycket fungerar redan nu tillfredsställande men utvecklingspotential
finns. Förbättringsområden som nämns är en ökad kontakt mellan lärare i grundskola och gymnasium.
Vidare bör KES-överlämningarna ses över, med bland annat ett namnbyte. En ökad kontakt med
universitet och högskola lyfts också fram. Sammantaget finns en strävan att elevens skolgång, från
grundskola och till universitet och framtida arbete, ska bli så optimal som möjligt så att både den sociala
och ekonomiska hållbarheten stärks.
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1 Inledning
Det övergripande syfte med projektet är att se över vilka möjligheter till förbättringar som går att göra
inom samverkan med grundskola och högre utbildningar så elevens väg, från grundskola till gymnasium
och därifrån vidare till studier eller arbete, blir så optimal som möjligt.

1 Bakgrund
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Strömbacka 2025 har kommit till med tanke på att möta en omvärld som förändras i allt snabbare takt.
Norrlands kustland är i ett expansivt skede, med ökande befolkning i många städer. En fortsatt stor
efterfrågan av de klassiska basnäringarna kan förutsättas, men många nya utvecklingsområden
förväntas expandera. Med en fortsatt expansiv kustregion i Norrbottens län vill Piteå kommun fortsätta
att hålla hög kvalitet på gymnasieutbildningarna även i framtiden.

3 Metod

Vägledning och inspiration
Ämnesträffar med grundskola och universitet/högskola
Informationsträffar med grundskolans studie- och yrkesvägledare
Gemensam fortbildning med grundskola
Överlämning mellan grundskola och gymnasium.
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Delprojektets arbetsgrupp har bestått av rektor Camilla Landin, studie- och yrkesvägledare Birgitta
Nygren samt ämnesläraren Stefan Berg. Arbetsgruppen valde att fokusera arbetet kring fem
prioriteringsområdena:
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Insamling av material har till största del skett via frågor som mejlats ut till medarbetare i organisationen.
Dessa har varit förstelärare, lärare, specialpedagoger, rektorer samt studie- och yrkesvägledare på
Strömbackaskolan och i annan kommun. En del intervjuer har också gjorts. Viktigt att poängtera är att
ett stort bortfall finns angående svarsfrekvens. Vissa tendenser och uttalade önskemål går dock att
utläsa ur materialet.
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2 Nuläge samverkan med grundskola och högre utbildningar
2.1 Vägledning och inspiration
Strömbackaskolan inbjuder till Öppet Hus, vanligtvis en lördag i november eller december, då samtliga
program informerar om kursinnehåll och vad som är unikt för just det programmet. Under vårterminen
gör samtliga elever i årskurs åtta ett så kallat miljöbesök, då de får stifta en första bekantskap med
gymnasieskolan. Även enskilda elever gör studiebesök av olika slag. Strömbackaskolan genomför också
egna studiebesök, främst lokalt men även studieresor till exempelvis Stockholm, Sunderbyn och Umeå
företas. Gästföreläsare inbjuds, dels av enskilda lärare, dels också via ett digert utbud genom
kulturrådets program som rör hela Strömbackaskolan.
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För SYV-personalen finns Allmänna råd om arbete med studie och yrkesvägledning, utgiven av
Skolverket. Där kan man bland annat läsa att studie- och yrkesvägledaren tillsammans med läraren har
ett ansvar om att skapa en medvetenhet hos eleven om vilket ansvar de själva har i sitt yrkes- och
studieval.1 Inom Fyrkanten pågår för närvarande en översyn av studie- och yrkesvägledningen som ska
mynna ut i specifika huvudmannaplaner för kommunerna Piteå, Älvsbyn, Luleå och Boden.

2.2 Ämnesträffar med grundskola och universitet/högskola

ng
sm

Följande frågor skickades per mejl till Strömbackaskolans samtliga förstelärare:

1. Finns ett fungerande/påbörjat samarbete med grundskolelärare? Hur ser det i så fall ut?
2. Finns ett fungerande/påbörjat samarbete med universitet/högskola? Hur ser det i så fall ut?

tre

dn
i

På det industritekniska programmet finns i nuläget inget samarbete med grundskola eller
universitet/högskola. Ämnet engelska har ett fungerande samarbete med institutionen för engelska på
LTU där de flera år genomfört projekt tillsammans. Ny forskning har studerats och sedan
implementerats i undervisningen och forskningsprojekt har från LTU:s sida också utförts på
Strömbackaskolan. Det har jobbats i läsprojekt, bland annat med den goda läsaren och att läsa mellan
raderna.

U

I moderna språk har försteläraren arbetat en del för att främja kontakterna med grundskolans lärare.
Det började redan för två år sedan med en gemensam nätverksträff på Strömbackaskolan. Sedan
upprepades detta två år senare. Lärarna i moderna språk har träffats fler gånger och nu känns relationen
mer ”stabil”. Syftet med träffarna är att knyta kontakter mellan lärare och att göra övergången från
grundskola till gymnasium smidigare för eleverna. Vid träffarna utbyts erfarenheter och arbetssätt
diskuteras.
Vid gymnasiesärskolan finns ett samarbete med grundsärskolan vilket innebär träffar för berörda
mentorer och studiebesök med kommande elever i den utsträckning som kommande elev, föräldrar och
mentor önskar. Två program erbjuds så det är viktigt att den kommande eleven får se bägge
programmen för att göra ett rätt val. Mot Älvsbyn har gymnasiesärskolan i dagsläget telefonkontakt
med mentor. Högskola för gymnasiesärskolans elever är ej aktuellt.

1

SKOLFS 2013:18, Skolverkets allmänna råd om studie och yrkesvägledning. S 31. Stockholm 2013
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Lärarna i matematik har hittills träffat grundskollärarna cirka en gång per år. En matematiklärare på
Solanderskolan, har 20% i sin tjänst som matematikutvecklare i kommunen. I detta uppdrag har hen
bl.a. till uppgift att driva samverkan mellan grundskola och gymnasium för att få en så smidig övergång
som möjligt inom matematikämnet. Under de tre sista läsåren har matematiklärare från
Strömbackaskolan åkt till Umeå Universitet med naturvetenskapsprogrammets tvåor för samarbete
(laborationer, föreläsningar etc. inom miljökemi samt fysik eller moderna språk). Vissa gymnasiearbeten
sker också i samverkan med universiteten. Utöver detta deltar tre matematiklärare regelbundet i
utformningen av de nationella proven i matematik. Provkonstruktionen genomförs vid Umeå
Universitet.
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På BF-programmet finns ett väl fungerande samarbete både med grund- och förskola, kopplat till
elevernas arbetsplatsförlagda utbildning. Inget samarbete finns i dagsläget med universitet/högskola.
Ämnesträffar är viktigt anser Vård- och Omsorgsprogrammet, framförallt inom Medicin och Omvårdnad,
och här ligger LTU inom ett nära avstånd.
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I ämnet idrott och hälsa så har kommunens idrottslärare en gemensam studiedag under höstlovet.
Studiedagen innehåller både praktiska och teoretiska delar och upplevs som positiv från både
grundskola och gymnasium. Vad gäller samarbete med universitet/högskola så förekommer en del
samarbete med Musikhögskolans danslärarutbildning. En del projekt drivs också med LTU, bland annat
Mörkeräventyr och nya former för orientering. Lärarna i svenska vill gärna ha mer kontakt med
universitet/högskola och med lärarna i grundskolan. Detta är också en prioritering historielärarna gör
inför kommande läsår.

2.3 Informationsträffar med grundskolans studie- och yrkesvägledare
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Vanligtvis inleder gymnasiechefen med en kort allmän information om gymnasieskolan. Rektorerna
informerar därefter om eventuella nyheter men främst om vad eleverna bör vara intresserade av om de
söker olika program. För närvarande finns nio yrkesprogram, fem högskolförberedande program och
introduktionsprogram på Strömbackaskolan.

2.4 Gemensam fortbildning med grundskola

U

Någon övergripande strukturell gemensam fortbildning finns inte i dagsläget men vi kan se fördelar med
att likrikta synsätt inom olika områden, t.ex. studieteknik, digitalisering, ämneskunskaper och
cannabisutbildning. Däremot så bör man se Kunskapsfestivalen som en sorts gemensam fortbildning för
grundskola och gymnasium, där det bjuds ett variationsrikt program riktat till olika stadier. Även
magisterutbildningen i didaktik, som Umeå universitet ger med Piteå som kursort, gör att erfarenheter
utbyts över stadiegränserna.

2.5 Överlämning mellan grundskola och gymnasium
KES-överlämningen (Kontaktgruppen för elever i behov av särskilt stöd) sker april/maj varje år mellan
överlämnande skola och gymnasiet. Specialpedagogerna på Strömbackaskolan har ansvar för var sin
grundskola. I år kommer fokus att ligga på elever med hög frånvaro eftersom det visat sig att detta
skapar problem på gymnasiet. Överlämningarna utvärderas varje år och återkoppling sker till
överlämnande skola. Detta samarbete fungerar bra. Samarbetet med andra kommuner är obefintligt
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och något som Strömbackaskolan saknar. Vi får ofta elever med problematik och dessa upptäcks för
sent. Önskemål finns om att överlämning liknande KES kan göras med andra kommuner.

4 Utfall/Resultat
Nedanstående resultat bygger på intervjuer och enkäter som ställts till förstelärare, studie- och
yrkesvägledare, specialpedagoger och rektorer.

4.1 Vägledning och inspiration
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Genom att visa korta videor på Strömbackaskolans hemsida som till exempel hur det kan vara att arbeta
inom vården, handeln eller byggindustrin, får eleverna en inblick i olika yrken. Detsamma kan gälla för
de högskoleförberedande programmen men där olika yrkeskategorier berättar om hur det t.ex. är att
arbeta som beteendevetare, socionom etc. Det borde även finnas korta intervjuer med elever som
berättar vad det innebär att studera på respektive program. Information bör också ges om vilka val
eleverna kan göra efter gymnasiet – vilka yrkeshögskolor respektive universitetsprogram som är möjliga
att välja efter respektive utbildning.
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Jobbskuggning mellan grundskola och gymnasiet och mellan gymnasiet och högskola skulle vara
givande. Även jobbskuggning mellan gymnasiet och arbetslivet vore intressant. Vid alla tillfällen bör
frågan ”Vad vill ni att eleverna ska ha med sig inför kommande studier?” vara vägledande. Men även
arbetsformer och förhållningssätt bör diskuteras. Ännu fler föreläsare bör bjudas in till gymnasieskolan.
Alumniverksamhet bör också utvecklas, kanske i anslutning till arbetsmarknadsveckor.
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4.2 Ämnesträffar med grundskola och universitet

tre

Ämnesträffar är givande för alla ämnen. Överlag är möten bra, så att Strömbackaskolan inte blir en
sluten skola. Så många dörrar som möjligt bör stå öppna. Hur sedan innehållet i och frekvensen av dessa
träffar ska se ut måste ses över närmare. Varför inte bjuda in lärare från grundskolan till Öppet Hus på
Strömbackaskolan och vice versa?

U

Utifrån erfarenhet från bl.a. lärstudion uppdagas ett skriande behov av samarbete mellan gymnasiet och
grundskolan framförallt vad gäller ämnet matematik. Saker som man kan diskutera vid sådana träffar är:



Vilka tröskelproblem har eleverna när de börjar gymnasiet?
Skulle de studieförberedande programmen kunna lägga tyngdpunkten i kurserna på annat
centralt innehåll än man gör idag för att eleverna ska bli bättre förberedda för vidare studier?

En upplevelse som finns att det är ganska stor skillnad på vilka förkunskaper eleverna har med sig från
grundskolan och därför skulle det vara intressant att veta närmare vad de jobbar med på framför allt
högstadiet. Det är viktigt med ett fortsatt samarbete mellan grundskola och gymnasieskola, men en
förutsättning för detta är att det finns tid för någon lärare att arrangera dessa möten så att de blir
givande, innehållsrika och framåtsyftande.
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4.3 Informationsträffar med grundskolans studie- och yrkesvägledare
Vi bör fortsätta med denna information. I studie- och yrkesvägledningen måste man vara ärlig mot
eleverna om vad som krävs av dem i de olika gymnasieprogrammen. Men det är inte heller bra att dra
alltför skarpa gränser mellan studie- och yrkesförberedande program i och med att eleverna har
chansen att läsa tillvalskurser så att samtliga elever, oavsett program, får grundläggande
högskolebehörighet.

4.4 Gemensam fortbildning med grundskola
I viss mån kan det vara bra med gemensam utbildning, då inom mer allmänna områden såsom IT,
studieteknik och drogutbildning. Större svårigheter kan ses med gemensam fortbildning vad gäller
ämneskunskaper på grund av de olika kunskapsstadierna.
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4.5 Överlämning mellan grundskola och gymnasium
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Elevhälsoteamen är tydliga med att påpeka för föräldrarna att skolan och lärarna inte alltid har fått ta
del av möjliga utredningar och annat av vikt för skolan. De flesta föräldrar tror att denna information
automatiskt överlämnas från den gamla kommunen till den nya. Denna information brukar normalt ges
till vårdnadshavare under föräldramötet i årskurs ett. Föräldrarna delger då skolan den information de
önskar. Detta fungerar bra.
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Inom elevhälsan måste mera arbete läggas på förebyggande drogutbildning och överlämning av
kunskaper kring de elever som ofta har använt droger sedan årskurs åtta. Kuratorerna på grund- och
gymnasieskolan har redan startat en arbetsgrupp kring detta med syfte att få en röd tråd i elevhälsoarbetet. Förhoppningen är att detta till år 2025 har systematiserats och då ska ett koncept ha utarbetats
från mellanstadiet och uppåt, där elevhälsa och pedagoger tillsammans arbetar för att skolans
ungdomar ska vara drogfria.
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Överlämningarna idag fokuserar i för hög utsträckning på elevernas tillkortakommanden, och i för liten
utsträckning på sådant som fungerar bra för eleven. Överlämningarna skulle med fördel kunna innehålla
testade och utvärderade extra anpassningar som visat sig fungera för respektive elev. Pitholmsskolans
specialpedagoger tycker att KES-rapporten bör byta namn. Ett samarbete vad gäller överlämningar bör
finnas mellan kommunerna.
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5 Hållbar utveckling
5.1 Social hållbarhet
Att göra ”rätt” studie- och yrkesval är ingen lätt uppgift, inte minst i en värld där möjigheterna till och
förutsättningarna för att gå olika utbildningar hela tiden ökar. Att säkerställa att eleverna får så god
ledsagning som möjligt i den mångfald av vägval som står till buds är därför oerhört viktigt. En flexibel,
rätt anpassad och sammanhållen skolgång från grundskola till högre studier är också central. För att
möta omvärldens krav blir pressen på skolorna allt högre ju mer differentierat ett samhälle blir. Att
fortsatt arbeta för en hög procent vad gäller elever som fullgör sin utbildning på gymnasiet samt har
goda förutsättningar till fortsatta studier eller arbete är därför god social hållbarhet.
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5.2 Ekonomisk hållbarhet

5.3 Ekologisk hållbarhet
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sm

Om ett väl fungerande skolsystem minimerar antalet elever som byter program, slutar eller får svårt att
klara sina studier, blir det per automatik en vinst för kommunen och samhället. Alla de resurser som
specialpedagoger, lärare, elevhälsoteam och studie- och yrkesvägledare avsätter till sådana fall skulle i
stället kunna användas till att förbättra och fintrimma en redan väl fungerande organisation. Här finns
det ekonomiska vinster att göra.
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I vårt delprojekt, samverkan mellan grundskola och universitet/högskola, ser vi i nuläget ingen direkt
påverkan vad gäller den ekologiska hållbarheten. Men för hela projektet Strömbacka 2025 finns det
förmodade vinster att göra vad gäller exempelvis transporter, lokaler, personal och samläsning av
kurser. Vinster som sannolikt gynnar den ekologiska hållbarheten.
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6 Analys
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Utifrån våra inhämtade svar så ser vi ett behov av att inventera, samordna och effektivisera vissa delar
av den samverkan som finns för att maximera den del elever som så friktionsfritt som möjligt går via
grundskola och gymnasium till fortsatta studier eller arbete. En rätt trolig framtidsprognos är att Piteå
kommun kommer att fortsätta växa. Den allmänna trenden är att kustregionerna växer och att
inlandskommuner (med ett fåtal undantag) fortsatt får stora problem att överleva. De områden som
förväntas växa är t.ex. infrastruktur, vindkraft/solenergi, IT-sektorn och byggsektorn. De traditionella
basnäringarna behåller och kanske stärker sitt läge. Inom den offentliga sektorn och utbildningsväsendet
förväntas stora pensionsavgångar. Förhoppningsvis kommer den redan nu rikliga turisttillströmningen
att öka och Piteå som evenemangs- och nöjesstad förväntas växa. Det ser med andra ord ganska ljust ut
inför framtiden. En satsning på närodlat och ekologiskt odlad mat förväntas också öka vilket gynnar
Grans naturbruksskola, som nyligen övertagits av kommunen. Med denna gynnsamma framtidsprognos
så är det viktigt att Strömbackaskolan gör allt i sin makt för att möta de nya utmaningar som väntar.
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7 Slutsatser, rekommendationer och frågeställningar
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Fortsatta informationsträffar till grundskolans studie- och yrkesvägledare.
Byt namn på KES-överlämning till överlämning från grundskola till gymnasium.
Mera samverkan mellan lärare i grundskola och gymnasium.
En fortsatt och förhoppningsvis mer regelbunden kontakt med universitet/högskola.
Ännu mera konkret och riktad information till grundskolans elever inför valet till
gymnasieprogram.
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Det är många parametrar som ska stämma för att en elevs tid på gymnasiet ska bli så optimal som
möjligt. Givetvis är önskeläget att den som söker till en utbildning är införstådd med vad det innebär,
både vad gäller arbetsinsats och innehåll. När väl eleven är på plats är det skolans uppgift att på bästa
sätt lotsa eleven genom utbildningen. Under resans gång är det också skolans uppgift att på bästa sätt
informera och entusiasmera eleven om vilka möjligheter som finns efter gymnasietiden. Den
överlämning som sker från grundskola till gymnasium för elever med svårigheter och särskilda behov
parat med en gedigen information om vad som står till buds i gymnasiet är viktiga för att eleven ska
hamna rätt redan från början. När väl eleven är etablerad och inne i utbildningen kommer så inslagen av
alla olika insatser för att stärka utbildningarnas kvalitet och innehåll. Men här växer också hos eleven en
insikt om vad som kan erbjudas efter gymnasieutbildningen successivt fram. Här finns fortfarande
mycket att göra för att tillgodose elevens önskemål inför en framtid där en allt rörligare arbetsmarknad
och mångfacetterad möjlighet för fortsatta studier väntar. Här följer några punkter att beakta:
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8 Källförteckning
SKOLFS 2013:18, Skolverkets allmänna råd om studie och yrkesvägledning. Stockholm 2013

9 Bilagor
9.1 Bilaga 1: Frågor till lärare, rektorer och elevhälsoteam på Strömbackaskolan
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1. Vägledning och inspiration till rätt gymnasieval, val av eftergymnasial utbildning och yrkesval
genom exempelvis miljöbesök åk 8, öppet hus åk 9, studiebesök, gästföreläsare, jobbskuggning
eller andra förslag.

ng
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Hur ofta förekommer studiebesök, gästföreläsare, jobbskuggning eller annan vägledning och
inspiration i dina kurser?
Vilken typ av studiebesök, gästföreläsare, jobbskuggning eller annan vägledning och inspiration
förekommer i dina kurser?
På vilket sätt vill du förändra eller utöka arbetet med studiebesök, gästföreläsare, jobbskuggning
eller annan vägledning och inspiration i dina kurser?
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2. Ämnesträffar med grundskola och universitet/högskola för att förbättra elevernas
förutsättningar till fortsatta studier och arbete genom samarbete mellan olika skolformer.

U

Vilka ämnen? Förslag på innehåll?

3. Gemensam fortbildning med lärare och annan personal i grundskola och gymnasium t.ex.
elevers IT-kompetens, cannabisutbildning, studieteknik, ämneskunskaper.
Vilken fortbildning kan vi se vinster med att ha tillsammans?
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9.2 Bilaga 2: Frågor till rektorer och elevhälsoteam på grundskolan
Hoppas att ni har möjlighet hjälpa oss med insamlande av material till delprojekt Samverkan
utbildningsformer i utredningen Strömbacka 2025.
Syfte:
Att utveckla samverkan med grundskola och universitet/högskola för att ge elever så goda
förutsättningar som möjligt till fortsatta studier och arbete.
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Vi undrar hur ni anser att nedanstående områden fungerar i dagsläget och hur ni skulle önska att det ska
fungera 2025.
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1. Vägledning och inspiration till rätt gymnasieval genom exempelvis miljöbesök åk 8, öppet hus åk
9, huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning eller andra förslag.
2. Ämnesträffar med grundskola och gymnasium för att förbättra elevernas förutsättningar till
fortsatta studier och arbete genom samarbete mellan olika skolformer – vilka ämnen, innehåll,
hur ofta?
3. Gemensam fortbildning med lärare och annan personal i grundskola och gymnasium t.ex.
elevers IT-kompetens, cannabisutbildning, studieteknik, ämneskunskaper.
4. Överlämning från grundskola till gymnasium för att skapa förutsättningar för gymnasieskolan att
tillgodose elevers särskilda behov, även från andra kommuner. Ändra namn på den nuvarande
KES-överlämningen till överlämning från grundskola?
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9.3 Bilaga 3: Frågor till förstelärare
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1. Finns ett fungerande/påbörjat samarbete med grundskolelärare? Hur ser det i så fall ut?
2. Finns ett fungerande/påbörjat samarbete med universitet/högskola? Hur ser det i så fall ut?
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