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Så jobbar Helsingborgs  
grundskolor med samverkan, skola 

och arbetsliv 
Att dela med sig av goda exempel tror vi är en förutsättning för att ta 
utvecklingen framåt! Här vill vi därför ge några exempel på hur våra  
grundskolor arbetar med samverkan, skola och arbetsliv.  
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Smart matte

Med smartmatte.se vill företag och förvaltningar i Helsingborgs stad 
visa eleverna att matematik är en del av verkligheten. Matematiken som 
används i företagens verksamhet har anpassats för elever i högstadiet 
och gymnasiet. Smartmatte.se vill öka intresset för matematik, förbättra 
samarbetet mellan skola och arbetsliv och informera om olika arbets-
platser som finns i kommunen. 

För att skapa motivation för lärandet ska det vara viktigt på riktigt. På en workshop i  
matematik får därför årskurs 7-9 på Helsingborgs grundskolor, tillsammans med  
representanter från arbetsplatserna, applicera och lösa matematiska problem som kan 
uppstå i verkliga livet. 

En av de medverkande företagen är kemiföretaget Kemira. 
– Kemira är i behov av framtida medarbetare som har en praktisk teknisk kompetens. Vi är
ett av Helsingborgs äldsta företag och de flesta känner till oss, däremot tror vi inte att alla
är införstådda med de enorma förändringar som företaget genomgått och alla de
spännande möjligheter till utmanande jobb som finns hos oss. Vi anser att det är
strategiskt viktigt att sprida vårt budskap samt att komma i kontakt med elever och fram-
tida arbetskraft innan de gör sina gymnasieval och här ser vi en unik möjlighet via Smart-
matte, säger en representant från företaget.

–Vi fick reda på att matte används utanför skolan av människor som faktiskt jobbar, det blev
som en motivation, matten är ju inte strunt. Det gav också en inblick i de olika yrkena som
fanns representerade.

Elev i årskurs 9, Helsingborg

– Jag fick med mig mycket kunskap om hur viktigt matte är i många yrken. De flesta av
räknesätten som vi har gått igenom används i dessa yrken.

Elev i årskurs 9, Malmö

Läs mer om Smart matte

https://smartmatte.se/
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Elinebergsskolan jobbar för att säkerställa elevernas 
likvärdiga livschanser

Studie- och yrkesvägledningen är ett gemensamt ansvar och ska 
löpa som en röd tråd genom hela skolgången. Då får eleverna 
möjlighet att fatta väl underbyggda studie- och yrkesval.   

Studie- och yrkesvägledningen behöver därför vara väl organiserad med en tydlig 
ansvarsfördelning. På Elinebergsskolan har rektorn etablerat ett SSA-team för att ge 
eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtidskompetens och likvärdiga livschanser. 

 
Rektor Patrik Persson berättar hur han styr och leder arbetet för att 
säkerställa elevernas likvärdiga livschanser

Söderskolan och Nanny Palmkvistskolan

I filmen ”Att bli en Helsingborgare” berättar skolledningen på 
Nanny Palmkvistskolan om hur de, som en del av H22, kopplar in 
omvärlden med utgångspunkt i eleverna och personalen. Filmen är 
gjord i samarbete med Kjell & Co. 

Se filmen ”Att bli en Helsingborgare”

https://www.youtube.com/watch?v=Qyy7rXuJFEc
https://www.youtube.com/watch?v=GnHcRUiMATk
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Kockduellen

Kockduellen är en matlagningstävling för elever i årskurs 8 och 
9. Det är en samverkan mellan skolformerna där Rönnowska
skola och branschorganisationen VISITA anordnar stadsfinalen
av tävlingen där vinnarna får chans att kvala in till riksfinalen i
Stockholm.

Kockduellen sker inom ramen för ämnet hemkunskap och syftet är att lyfta intresset 
för matlagning samt visa upp en framtidsbransch med många olika karriärmöjligheter. 
Det är en tävling som samlar högstadieelever, hem- och konsumentkunskapslärare och 
gymnasieskolor med restaurang- och livsmedelsprogrammet.  

Tävlingen genomförs i fyra steg: 

• skoltävling där eleverna kvalificerar sig till stadsfinalen
• stadsfinal
• kval till riksfinal
• riksfinal

Kockduellen är en matlagningstävling för elever i årskurs 8 och 9. 

Läs mer om Kockduellen

Under skolfinalerna berättar Rönnowska skola mer om de olika yrkesutgångarna för att 
lyfta intresset för gastronomin och få fler att välja en yrkesutbildning som leder till arbete 
i framtiden. Vinnarna av stadsfinalen får chans att kvala in till riksfinalen i Stockholm
Förra året tävlade över 6000 elever från hela landet i Kockduellen. 

Maja Bisak Swenson och Alva Björnstedt från Påarps skola 
vann stadsfinalen 2021.

https://varldensjobb.se/kockduellen/
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Vattenhallen Science Center 

Vattenhallen Science Center är Lunds universitets egen plattform där 
universitetet, skolan, allmänheten och näringslivet kan samlas och utbyta 
tankar och idéer över gränserna. Visionen för Vattenhallen Science Center 
är att vara den självklara mötesplatsen för lärare, elever och familjer som är 
nyfikna på vetenskap och utbildning.  

Plattformen bidrar till ett universitet i världsklass genom rekryteringsaktiviteter 
och aktuell utåtriktad verksamhet i samarbete med forskare och näringsliv. 
Även universitetets institutioner och företag i regionen bidrar med expertis och 
ämneskunnande i utvecklingen av nya experiment.  

Under 2020 startade Vallenhallen upp verksamhet på Campus Helsingborg för att 
nå fler skolelever och lärare. Det skapar också nya möjligheter för samarbete, bland 
annat för tvärvetenskapliga aktiviteter tillsammans med de mer samhällsorienterande 
institutionerna på Campus Helsingborg. 

Läs mer om satsningen

Utöver satsningen på Campus Helsingborg driver universitetet dessa samarbetsprojekt: 

• En dag på Vattenhallen där alla åttondeklassare från 15 kommuner i Skåne får
möjlighet till ett gratis besök med hjälp av Sparbanken Skåne.

• CoderDojo i Lund huserar ibland i våra lokaler där de bidrar med robotar och andra
programmerbara saker, samt personal som hjälper till under träffarna.

• Forskarfredag är ett internationellt initiativ som Vetenskap & Allmänhet driver här i
Sverige.Vattenhallen arrangerar lokala evenemang kopplat till initiativet där forskning
från Lunds universitet lyfts fram och där skola samt allmänhet även har möjlighet att
delta.

• Spänningssökarna är en tävling där niondeklassare får tävla i att hitta nya kreativa
energilösningar. Tillsammans med energibolaget Kraftringen arrangerar Vattenhallen
workshops, för att sedan vid en större final utse vinnaren som ofta bjuds på en klassresa.

Läs mer om samverkansprojekten här

https://www.vattenhallen.lth.se/om-oss/samverkansprojekt/
https://www.vattenhallen.lth.se/om-oss/vattenhallen-campus-helsingborg/
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Workwalk 

WorkWalk är ett koncept som är framtaget tillsammans med näringslivet 
för att skapa ett långsiktigt arbete för att få fler ungdomar att bredda sin 
valkompetens och få bättre information om olika yrken och utbildningar. 
Syftet med Workwalk är att inspirera ungdomar, med fokus på elever i 
årskurs åtta, att upptäcka nya yrken och utvecklingsmöjligheter och därmed 
bidra till att tillgodose företagens framtida kompetensförsörjning. 

Förhoppningen är att på sikt förbättra företagens möjligheter att rekrytera framtida 
medarbetare med rätt kompetens. En förutsättning för att lyckas är att förändra 
den negativa attityd och brist på kunskap som finns till olika branscher, yrken och 
yrkesprogram. WorkWalk är ett tillfälle att mötas, prova på, knyta kontakter, besöka 
arbetsplatser och ge alla inblandade en ökad kunskap och framförallt en mer 
heltäckande bild av olika branschers möjligheter. WorkWalk ska vara en mötesplats, som 
synliggör olika branscher utifrån efterfrågat kompetensbehov och ska på sikt bidra till en 
attitydförändring.

Från fysisk till digital WorkWalk 

Vi har tidigare genomfört WorkWalk genom att eleverna har gjort företagsbesök ute 
hos olika branscher i det lokala näringslivet. Hos företagen får eleverna prova på olika 
uppdrag eller arbetsuppgifter för att inspireras och få en djupare förståelse för de olika 
yrkena. Planen var att genomföra en tredje omgång hösten 2020, men på grund av 
coronapandemin valde vi att ställa om till en digital WorkWalk.  

Den 13 oktober öppnade vi WorkWalks digitala plattform. På plattformen finns ett antal 
förinspelade företagsbesök och vi fortsätter att fylla på kontinuerligt med företag och 
branscher. Även om de fysiska besöken inte gått att genomföra är det fortfarande viktigt 
att arbeta med valkompetens och kompetensförsörjning.  

Till följd av pandemin har många event ställts in eller blivit digitala. Ett stort antal elever 
på högstadiet har fått prova på distansundervisning och deras ordinarie aktiviteter, till 
exempel studiebesök och prao, har ställts in. WorkWalks digitala material är därför ett 
bra komplement till den undervisning och det uppdrag som skolan har när det gäller att 
förbättra elevernas valkompetens och kunskaper om yrken och arbetsliv.   

WorkWalk bidrar också till kompetensutveckling och ett breddat perspektiv för 
skolpersonal då både lärare, studie- och yrkesvägledare och andra vuxna deltar på 
företagsbesöken. Som en bonus är materialer mer tillgängligt så att fler elever på 
högstadiet kan använda det.
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En twist – att engagera flera målgrupper med samma aktivitet men olika syften 

Tanken är att WorkWalk ska vara en aktivitet som möter olika behov och svarar mot olika 
syften. 

• För de elever som deltar i WorkWalk är fokus framförallt inspiration inför framtidens
utbildnings- och yrkesval.

• För arbetssökande handlar WorkWalk dels om inspiration men också ett mer konkret
utbud av vuxenutbildning och information om hur kompetensbehovet ser ut på
arbetsmarknaden just nu.

• För elever som redan går på gymnasiet handlar det om ambassadörskap och att vara
en förebild för de elever som ska välja utbildning inom snar framtid.

• För personal, både från skolan, arbetsmarknadsförvaltningen eller företagen handlar
det om att mötas och bredda våra perspektiv. Genom mötet, oavsett om det sker i
verkligheten eller digitalt, tror vi att förändring sker.

Just nu undersöker vi inom samarbetet Familjen Helsingborg hur vi skulle kunna skala 
upp WorkWalk till att bli ett gemensamt arbete i de elva kommuner som ingår i det 
delregionala samarbetet. Vi vill skapa nytta och förändra framtiden tillsammans. 

Besök vår webb eller plattform för mer information och kontaktuppgifter.

Läs mer om Workwalk

Läs mer om digital Workwalk

https://familjenhelsingborg.se/foretagare/samverkan-skola-arbetsliv/workwalk/
https://sites.google.com/utb.helsingborg.se/workwalk-digital/workwalk


Arrangör Samarbetspartners

Den 21-22 april 2021 arrangerar Helsingborgs stad 
den nationella SSA Rikskonferensen, (Samverkan, 
Skola och Arbetsliv) med temat Likvärdiga 
livschanser.

Rikskonferensen för SSA har arrangerats årligen sedan 
2003. Konferensens syfte är att utveckla samverkan 
mellan skolan och framtida arbetsgivare genom 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande.

Konferensen vänder sig till dig som är lärare, 
studie- och yrkesvägledare, skolledare och övrig 
skolpersonal, näringsliv, offentlig sektor, politiker samt 
myndigheter och aktörer inom arbetsmarknads- och 
utbildningssystemet.

ssa.helsingborg.se

@ssakonferensen




