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Förord 
Det är min förhoppning att resultatet av den här utvärderingen av Upp-
drag Orsa Kommun & Näringsliv skall kunna spegla verksamheten och 
att de erfarenheter som projektet har gett upphov till kan komma till nytta 
i framtiden.  
 
Jag vill tacka Er alla som så generöst och välvilligt låtit mig ta del av Era 
erfarenheter och som gjort det möjligt att genomföra utvärderingen. Jag 
vill samtidigt tacka Ina von Schantz Lundgren för värdefulla synpunkter 
på texten och dess innehåll. 
 
Falun i november 2007 
 
Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna 
 
Mats Lundgren 
Fil. dr Sociologi 
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Sammanfattning 
Skolan fyller många funktioner, varav en är att öka elevernas förståelse 
för sin roll som samhällsmedborgare, en annan är att förbereda eleverna 
för ett framtida inträde på arbetsmarknaden. Syftet med elevernas kontak-
ter med arbetslivet under grundskoletiden är att det utgör en viktig del av 
det livs- och meningssammanhang som eleverna ingår i. För att eleverna 
skall kunna göra sina studie- och yrkesval måste de få tillfälle att på olika 
sätt pröva skilda arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Det är viktigt att de 
unga får självupplevda insikter i de krav som ställs inom olika yrken och 
på olika arbetsplatser. Detta stärker upplevelsen av sammanhang och me-
ning och kan bidra till ökad studiemotivation i skolan. I Orsa kommun 
har man aktivt arbetat med denna fråga och organiserat samverkan mellan 
skola och arbetsliv i form av Uppdrag Orsa. En verksamhet som sker i 
nära samverkan mellan Orsaskolan, Orsa kommun och näringslivet i 
Orsa. Denna är uppbyggd av Uppdrag Orsa Kommun respektive Upp-

drag Orsa Näringsliv. Verksamheten har funnits sedan 2001 och pågår 
fortfarande. För eleverna omfattar det ett två veckor långt ”uppdrag” som 
genomförs, dels i år 8 på vårterminen och dels i år 9 på höstterminen. 
Eleverna i år 8 är ute på en kommunal arbetsplats under två dagar och i år 
9 i något företag i Orsa. Uppdrag Orsa bygger på en pedagogisk idé om 
att genom att förena praktik och teori kan detta öka elevernas intresse och 
kunskap om arbetslivets villkor, både om kommunernas och om företa-
gens roll, liksom om elevens framtida roll som anställd, eller som egen 
företagare. 
 
Utvärderingen syftar till att beskriva och analysera de resultat och erfa-
renheter som Uppdrag Orsa Kommun respektive Uppdrag Orsa Närings-
liv har genererat under 2006 och vt 2007 som det uppfattats av olika 
grupper av intressenter. Mot denna bakgrund formuleras följande fråge-
ställning: 
 

a) På vilket sätt har Uppdrag Orsa organiserats och genomförts? 

b) Vilka pedagogiska effekter har Uppdrag Orsa gett upphov till? 

 
Med utgångspunkt i hur dessa frågor kan besvaras diskuterar jag tänkbara 
slutsatser och konsekvenser för att ge eleverna ökade möjligheter att för-
stå hur arbetslivet fungerar, samtidigt om det kan fungera motiverande 
både för deras studier som för framtida yrkesval. Jag beskriver och disku-
terar också något om hur teori och praktik kan förenas i utbildning och 



  7 

vilka möjligheter och begränsningar som ligger i detta. För att förstå vad 
som händer i det enskilda fallet måste detta förstås i relation till ett sam-
manhang, d.v.s. vad man skulle kunna kalla ett hermeneutiskt perspektiv. 
Jag behandlar också kortfattat något om hur lärande kan ske, ett försök 
till en didaktisk ansats om man så vill, och något mera specifikt gruppar-
betet som arbetsform, då detta utgör ett verktyg med vars hjälp det är 
möjligt för eleverna att bearbeta sina erfarenheter tillsammans. Detta är 
emellertid inte ett oproblematiskt sätt att arbeta som innehåller både möj-
ligheter och svårigheter. 
 
Organisation och samverkan 
Uppdrag Orsa är ett relativt omfattande och organisatoriskt komplex ak-
tivitet som kräver mycket planering och samordning. Det är till exempel 
viktigt att de olika aktörerna, elever, lärare och kontaktpersoner på ar-
betsplatserna, vet vad uppdraget går ut på och vilken roll de själva för-
väntas spela. Det framstår ändå som närmast självklart att det regelmäs-
sigt uppstår problem av olika slag. Att en organisation brottas med pro-
blem betyder dock inte nödvändigtvis att verksamheten inte är fungeran-
de. Den avgörande frågan är istället hur väl organisationen förmår att 
möta och hantera dessa problem.  
 
Resultatet visar att kontakterna mellan elev - arbetsplats, arbetsplats - 
skola i huvudsak fungerat väl, även om det fanns undantag. Orsaken till 
detta kan sökas på flera håll. Ibland var det kontaktpersonerna på arbets-
platsen som inte riktigt förmådde att ta hand om eleverna, ibland var det 
elever som kanske var osäkra, eller omotiverade och ibland var det hand-
ledarna på skolan som brast. I det här fallet framstår det som att ett extra 
stort ansvar måste läggas på skolans handledare för att dessa kontakter 
skall fungera. Lärarna, i sin handledarroll, spelar en avgörande roll för 
hur väl verksamheten fungerar. Även om flertalet elever var nöjda var 
cirka 15 procent av dem missnöjda med handledaren på skolan och ytter-
ligare många var bara delvis nöjda i det avseendet. Kontakten med 1/3-
del av eleverna skulle därför behöva förbättras.  
 
Kontakten mellan elever – kontaktpersoner i kommun/företag - lära-
re 
Det verkar logiskt att anta att de elever som efterfrågar mer information 
om ”uppdraget”, också är de som har bristfälliga kontakter med sin hand-
ledare/lärare på skolan även i andra sammanhang. En trolig förklaring till 
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att en del eleverna upplever bristande information kan vara att det är de 
elever som generellt sett är ointresserade och omotiverade för skolarbetet. 
Resultatet bekräftar att de elever som vanligen i skolan benämns som 
”svaga” kontinuerligt behöver ett extra stöd. Problemet är snarast att re-
surserna för att ge detta ofta saknas. De arbetsplatsförlagda kontaktperso-
nerna har en mindre framträdande roll genom att eleverna bara är ute på 
sina ”arbetsplatser” två av de 10 dagar som ”uppdraget” pågår, men deras 
insatser är lika fullt viktiga. Ser vi denna fråga från elevernas perspektiv 
har de arbetsplatsförlagda kontaktpersonerna huvudsakligen gjort ett bra 
arbete när det gäller kontakten med eleverna. Samtidigt uttryckte en del 
elever att de inte blivit riktigt lika väl omhändertagna. En elev sade till 
exempel: ”Hon var nästa jämt ute på jobb.” (Elev, UN06) Det fanns ock-
så exempel på elever som själva lagt ner hela sin själ för att utföra sitt 
uppdrag: 
 

Vi gick dit både under dagarna och efter skoltid och pratade och 
fixade. Det funkade väldigt bra för den handledaren [min anm. 
kontaktpersonen] var väldigt förstående och trevlig.” (Elev, 
UN06) 

 
Det sammantagna intrycket är att en majoritet av eleverna var nöjda med 
relationen till sina ”arbetsplatser”, såväl som kontaktpersonerna där och 
att dessa så långt möjligt försökt att ta väl hand om eleverna. Det verkar 
däremot finnas en grupp elever där denna typ av verksamhet fungerar 
mindre väl för. Detta kan uppfattas som problematiskt, samtidigt som det 
speglar ett vanligt förekommande problem i skolans värld. Det behöver 
självfallet inte betyda att Uppdrag Orsa inte är ändamålsenlig som peda-
gogisk idé, däremot att det även i en sådan här typ av verksamhet behövs 
särskilt stöd för dessa elever.  
 
Grupparbetet som arbetsform 
I praktiken genomförs Uppdrag Orsa genom att elevernas uppdrag integ-
reras i ett flertal av de ämnen som eleverna läser i sin utbildning. Tanken 
är att detta sätt att bedriva undervisning skall ”passa alla” och samtidigt 
fungera motiverande. Flera av lärarna betonade det alternativa och annor-
lunda arbetssättet som karaktäriserar Uppdrag Orsa. En påtaglig fördel 
med detta sätt att organisera undervisningen är att teori och praktik kan 
bindas samman, att det kan visa på hur teori kan användas i praktiken och 
att praktiken kan förstås genom teorin.  
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Grupparbetet upptar en central del av att utföra arbetet, där målet bl.a. är 
att eleverna skall träna sig att samarbeta när de utför sina ”kunskapsupp-
drag”, d.v.s. samla in uppgifter som är knutna till de olika skolämnen 
som uppdraget omfattar. Det ger också en möjlighet att öka elevernas 
motivation för skolarbetet och att samtidigt sätta in skolämnena i ett bre-
dare perspektiv än att ”bara” lära in ”faktakunskaper”. Bilden av hur ar-
betet i grupp uppfattades fungera varierade kraftigt bland eleverna. Upp-
fattningarna skilde sig även mellan de olika uppdragen, så var till exem-
pel 70 procent av eleverna nöjd/mycket nöjda med hur samarbetet funge-
rade vt 06 mot att bara cirka 35 procent var det vt 07. Däremot var det i 
genomsnitt runt 20 procent av eleverna, om man ser till samtliga uppdrag, 
som var direkt missnöjda med samarbetet i sin egen grupp. Förslagen på 
hur gruppindelningen i stället skulle ha kunnat göras från eleverna 
många: 

 
- Man skulle ha fått välja grupper själva, i alla fall delvis. Då skul-
le man lättare kunna samarbeta, det hade blivit lättare att arbeta om 
man hade fått mer gjort.” (Elev, UK07) 

 
Lärarna var ganska splittrade i fråga om hur de ansåg att eleverna samar-
betade i sina grupper. Svårigheterna med att arbeta i grupp bekräftas ock-
så av lärare som inte bara ser fördelarna med detta arbetssätt, utan att de 
också ser de problem som finns förknippat med detta. Kanske är det så att 
det inte finns någon ideal princip bakom hur grupperna sätts samman, 
varje sätt att dela in en grupp har sin för- och nackdelar. I det fallet spelar 
syftet med grupparbetet en avgörande roll. I icke-fungerande grupper ris-
kerar dock arbetet att ske disjunktivt, d.v.s. uppgiften löses av någon, el-
ler några av gruppmedlemmarna. Resultatet blir att det är de ”duktiga” 
eleverna som får ”dra lasset”. De elever som redan är kunniga och moti-
verade får ta på sig huvudansvaret för att uppgiften blir löst. Detta är för-
stås utvecklande för dessa elever, även om en del av dem ”knorrar” och 
tycker att det är orättvist. Kunskapsutbytet för de passiva gruppmedlem-
marna blir litet och de gynnsamma effekterna av att arbeta i grupp uteblir 
för dessa elever, till exempel att kunna träna sig att samverka. Det påver-
kar inte heller dessa elevers ämneskunskaper positivt och i värsta fall 
stärks deras känsla av otillräcklighet. Med tanke på att det är förhållande-
vis många elever som funnits i grupper som inte fungerade tillfredstäl-
lande förefaller det vara en viktig uppgift att bidra till att skapa fungeran-
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de grupper, inte minst för att vad som sker i arbetsgrupperna i hög grad 
påverkar resultatet av verksamheten. Det är eleverna som i stor utsträck-
ning är de som bestämmer arbetsformen i sin grupp, vilket inte minst på-
verkas av hur grupperna sätts samman och elevernas tidigare erfarenheter 
av att arbeta i grupp.  
 
Bloggen som pedagogisk idé 
Ett sätt att göra elevernas arbete med sina uppdrag mera synligt har ut-
vecklats till att använda s.k. bloggar som publiceras på Uppdrag Orsas 
hemsida under den tid uppdraget pågår. Att använda bloggar är en idé 
som växt fram allt eftersom verksamheten utvecklats. Elevernas bloggar 
är genomgående beskrivande där de redovisar vad de har gjort under sitt 
”uppdrag”. ”Intressant att läsa elevernas bloggar och följa med i deras ar-
bete.” (Lärare, UK07) Beskrivningarna varierade i fråga om hur detalje-
rade och reflekterande de var samt hur språket behandlades. Det är där-
emot vanligen relativt svårt för lärare att ge adekvat feed-back, bl.a. på 
grund av att det är många elever som skriver samtidigt under en begrän-
sad tidsperiod, vilket medför att lärarna omöjligen har den tid som be-
hövs för att kommentera språket i elevernas bloggar. ”Det är svårt att få 
tid att läsa dem och ännu värre att få tid att kommentera dem.” (Lärare, 
UK07) Från en pedagogisk utgångspunkt finns det också en del problem 
kring hur lärarna kan förhålla sig till de texter som eleverna skriver. 
Bloggskrivandet ger, på gott och ont, en tydlig bild av vilka elever som är 
duktiga på att skriva och vilka som har problem med detta. Ett rimligt an-
tagande är att bloggskrivandet kan inspirera de som redan är duktiga, men 
vad händer med de andra? En positiv tolkning är att eleverna motiveras 
att försöka utveckla sin förmåga att skriva därför att bloggskrivandet blir 
ett konkret exempel på att skrivandet kan vara användbart i praktiken. 
Resultatet kan dock lika gärna bli det rakt motsatta, d.v.s. att de av-
skräcks från att vilja skriva. I detta ligger en betydande pedagogisk utma-
ning, d.v.s. hur bloggskrivandet kan stimulera och motivera även elever 
som är ovana skribenter. Den stora förtjänsten både med bloggskrivandet 
och med de offentliga redovisningarna förefallet vara att dessa ger verk-
samheten en välförtjänt uppmärksamhet. 
 
Uppdraget redovisas ”offentligt” 
En viktig pedagogisk poäng med Uppdrag Orsa framstår vara att det ska-
par det ”skarpa läge” som avsetts genom att elevernas uppdrag redovisas 
offentligt. I och med att resultatet skall presenteras vid en i förväg be-
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stämd tidpunkt tvingas eleverna att planera hur de använder sin tid. Något 
som för många elever framstår som en svår och komplicerad uppgift, vil-
ket det förvisso också är. De offentliga redovisningarna inom både Upp-
drag Orsa kommun och näringsliv har genomgående varit uppskattade. 
En viktig orsak kan vara att de flesta av oss gärna vill visa upp vad vi har 
gjort. Med moderna hjälpmedel kan bild och ljud användas på ett sätt 
som bidrar till att det också blir tämligen avancerade presentationer. För 
många elever är det även en fråga om att våga övervinna att ett offentligt 
framträdande kan kännas svårt och skrämmande. 
 
Hur viktigt ansåg eleverna att deras offentliga redovisningar var? Om vi 
tar Uppdragsmässan hösten 2006 så ansåg närmare 70 procent att det var 
en viktig händelse. ”Självklart är det viktigt att man får lära sig hur det är 
att driva ett företag och så vidare.” (Elev, UN06) Av kontaktpersonerna 
på företagen ansåg närmare 80 procent att företagsmässan är viktig och 
ingen angav att den var oviktig. ”Ungdomarna är framtidens företagare i 
kommunen och det känns bra att allmänheten är intresserade av deras 
idéer och synpunkter på de företag vi har idag.” (Kontaktperson, företag) 
Däremot var det endast cirka 35 procent som ansåg att uppdraget var vik-
tigt och ungefär lika många ansåg att det inte var viktigt för deras företag.  
 
Elevernas hoppades även att deras uppdrag skulle kunna få betydelse för 
företagen: ”Alla företag får billig pr och alla Företagarna lär sig om de 
andra företagen, vilket de kan ha nytta av i framtiden om de behöver nå-
gon tjänst eller produkt av dem.” (Elev, UN06) Eleverna framförde även 
att det var viktigt att företagen uppskattade deras ansträngningar. ”Jag 
hoppas att företagen uppskattar vårat arbete, och får ut någonting ut av 
det.” (Elev, UN06) Flera av eleverna ser Uppdragsmässan insatt i ett stör-
re sammanhang. 
 
Elevernas lärande om arbetsliv och samhälle 
En viktig del av Uppdrag Orsa är självfallet vilka effekter detta har för 
eleverna, d.v.s. hur kan de erfarenheter de gör när de utför sina uppdrag 
kopplas till deras lärande om arbetsliv och samhälle. I Kommunuppdraget 

2006 uppgav till exempel närmare 90 procent av de kommunala kontakt-
personerna att de trodde att de kunskaper som eleverna fått också skulle 
komma att visa sig vara viktiga för eleverna även i framtiden, en uppfatt-
ning som även delades av kontaktpersonerna ute på företagen. Det är 
ändå vanskligt att ha någon uppfattning om de olika uppdragens effekter 



  12 

på elevernas lärande. Det är svårt att på ett djupare plan veta något om 
hur till exempel eleverna tänker och vad de gör under uppdragstiden på-
verkar deras bild av arbetslivet. Resultatet kan närmast avläsas i hur lära-
re och elever handlar i olika situationer och hur de berättar om sina erfa-
renheter. En lärare säger till exempel att de uppgifter eleverna har att ut-
föra i matematik ger upphov till diskussioner på ett sätt som annars inte 
sker. 
 

Dom förstår inte riktigt vad vi är ute efter, men det blir ganska bra 
diskussioner av det. Vi diskuterar väldigt mycket matte under dom 
här uppdragsveckorna, kanske tack vare att det är svårt och dom 
behöver hjälp, bara det är också bra. (Lärare, intervju) 

 
De involverade lärarna framhåller att de kunde se en progression i ele-
vernas tänkande och i deras förmåga att agera självständigt. Däremot kan 
det isolerat vara svårt att påstå att detta kan kopplas till de uppdrag ele-
verna genomför och att skilja detta från vad som sker i övrigt i elevernas 
vardag. Många av eleverna verkade uppfatta detta sätt att arbeta som ro-
ligt och intressant. Även om de känner osäkerhet så utmanas många av 
uppdraget och de får möjlighet att ta initiativ och ansvar för arbetet. När-
ingslivschefen säger att Uppdrag Orsa betyder mycket för eleverna bl.a. 
därför ”att de och lärarna kan sätta skolarbetet i relation till det de läser 
om i skolan samt att de får en praktisk bild av hur näringslivet/samhället 
fungerar”.  
 
Elevernas bild av företag och kommun 
Efter Uppdrag Orsa Näringsliv (UN06) hade eleverna i huvudsak skapat 
en positiv bild av företagen i Orsa, så uppgav till exempel närmare 65 
procent av eleverna att de hade fått en positiv eller mycket positiv bild av 
dessa. Näringslivschefen anser att Uppdrag Orsa ger företagen en god 
möjlighet till ”marknadsföring, framtida rekrytering, framtida entreprenö-
rer/samarbetspartners, ungas attityd till företagande.” Elevernas bild av 
Orsa kommun varierar efter det att eleverna genomfört sitt uppdrag. Un-
gefär hälften av dem hade en positiv bild och en fjärdedel en negativ bild. 
I 2007 års Kommunuppdrag svarade drygt 40 procent av eleverna att de 
fått ökade kunskaper om kommunen som arbetsplats, vilket var ca 10 
procent lägre än vid uppdraget året innan. Däremot var effekten på hur 
eleverna uppfattade kommunen och dess verksamhet inte särskilt verk-
ningsfull, så var det till exempel bara 1/3 del som uppgav att de skulle 
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kunna tänka sig att arbeta för Orsa kommun i framtiden, medan i sam-
band med 2006 års uppdrag var det närmare 60 procent av eleverna som 
kunde tänka sig att arbeta i kommunen. Merparten av eleverna ansåg till 
exempel att det var värdefullt att få se hur det går till i arbetslivet, men 
flera sade att det var ont om tid för att hinna med att utföra ”uppdraget”. 
Även lärarna var i huvudsak nöjda med på vilket sätt Uppdrag Orsa ge-
nomförts. Det fanns även en del självkritiska röster som sade att samarbe-
tet skulle kunna utvecklas ytterligare, inte minst från arbetsgivarnas sida. 
 
Hur kan resultatet sammanfattas? 
I läroplanen (Lpo 94) sägs att skolan har ett uppdrag att ”sträva efter att 
varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att få en 
inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv”. Elever-
nas kontakter med arbetslivet genom sina uppdrag utgör ett sammanhang 
som ger eleverna möjlighet att skapa en meningsfull bild av arbetslivet 
och dess villkor. Uppdrag Orsa framstår i det sammanhanget som att det-
ta sätt att organisera verksamheten på ett bra sätt kan tillgodose dessa 
krav.  
 

Ett konkret projekt som omfattar flera ämnen och som engagerar 
många elever på ett helt annat sätt än traditionellt skolarbete. fun-
gerar. (Ordförande, Företagarna) 

 
Samarbetet mellan elev – lärare fungerar i de flesta fall väl, men trots det-
ta skulle så mycket som 1/3-del av eleverna vilja, eller behöva, ha ytterli-
gare kontakt och stöd när de genomför sina uppdrag. Ansvaret faller på 
lärarna, även om också eleverna har sin del i detta. Troliga förklaringar 
till att det i vissa fall brister i stöd till elever kan bl.a. vara att lärarna inte 
har tillräckligt med tid för att klara denna uppgift då den konkurrerar med 
den övriga undervisningen och i en del fall även ointresserade elever, vil-
ka i sin tur skulle behöva extra mycket hjälp och stöd. Frågan om hur 
”stor plats” Uppdrag Orsa får ta behöver lyftas upp till diskussion bland 
de berörda partnerna. Är Uppdrag Orsa en konkurrent om tiden för den 
övriga undervisningen, eller är det en integrerad del av denna? Verksam-
heten bör organiseras så att elevernas kontakt med lärarna säkerställs. 
Den kanske viktigaste aspekten förefaller vara hur grupparbetet inom 
uppdraget organiseras och samtidigt framstår det vara den enskilt vikti-
gaste faktorn för att verksamheten skall kunna fortsätta och utvecklas vi-
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dare, något som 80 procent av lärarna instämde i vid 2007 års kommun-
uppdrag. 
 
Det är självfallet inte möjligt att dra några alltför långtgående slutsatser 
om hur uppdragen påverkat elevernas motivation och studieresultat. Å 
andra sidan finns flera exempel där eleverna motiverats av sina uppdrag 
och där kopplingen mellan teori och praktik fungerat på avsett sätt. Att 
från insidan få se hur det fungerar på en arbetsplats, i ett företag eller i en 
kommunal förvaltning ger nya insikter för eleverna. Även om det finns en 
del brister måste kontaktpersonerna i företagen och i de kommunala för-
valtningarna ges en eloge för det sätt de tar sig an sina uppgifter.  
 

Eleverna får en möjlighet att visa upp sig och knyta kontakter med 
företag/arbetsgivare. Nästa steg kan t ex bli ett sommarjobb e dyl. 
Eleverna kan i detta projekt visa upp andra färdigheter än i tradio-
nellt skolarbete. fungerar. (Ordförande, Företagarna) 

 
Sammanfattningsvis bör följande teman bli föremål för överväganden: 
 

• Ökad samverkan lärare – elev 
• Utveckla formerna för grupparbetet 
• Utveckla formerna för bloggskrivandet 
• Fortsatt satsning på ”offentlig” redovisning 

 
Avslutningsvis torde inte vara någon överdrift att påstå att Uppdrag Orsa 
uppfattas fylla en viktig funktion för eleverna, som ett stöd för att organi-
sera och genomföra undervisningen, men även för de involverade företa-
gen och kommunen har uppdragen ett värde, till exempel genom de in-
formationsmaterial om verksamheten som eleverna producerar. Dessa in-
formationsmaterial är i många fall välgjorda och kan till exempel av en 
del företag användas i deras verksamhet. Uppdrag Orsa framstår sam-
mantaget som något som hela bygden slutit upp kring och är därmed be-
tydelsefullt för hela orten.  
 

Skolans engagemang är absolut viktigast för att kunna genomföra 
detta bra. Jag är glad och imponerad av att dom sätter så mycket 
resurser till detta. (Ordförande, Företagarna) 

 



  15 

Uppdrag Orsa förfaller från dessa utgångspunkter vara något som är värt 
att fortsatt satsa på inför framtiden. 
 
 
 
Sökord: Samverkan skola – arbetsliv, skolutveckling. 
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1. SKOLA OCH ARBETSLIV I SAMVERKAN 
Att ha ett arbete spelar i det moderna samhället en viktig roll för männi-
skors identitet, men också som en källa för individens försörjning och att 
människors gemensamma arbetsinsatser utgör grundvalen för ett modernt 
välfärdssamhälle. Skolan fyller i ett sådant samhälle många funktioner, 
varav en är att öka elevernas förståelse för sin roll som samhällsmedbor-
gare, men även att förbereda eleverna för ett framtida inträde på arbets-
marknaden. I grundskolans läroplan (Lpo 94) uttrycks detta som att den 
svenska skolan har ett uppdrag att ”sträva efter att varje elev inhämtar 
tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att få en inblick i närsamhället 
och dess arbets-, förenings- och kulturliv”. Syftet med elevernas kontak-
ter med arbetslivet under grundskoletiden är att det utgör en viktig del av 
det livs- och meningssammanhang som eleverna ingår i. Kunskaper om 
arbetslivet och dess förutsättningar är en naturlig del i den kunskap om 
samhället som eleverna behöver för att kunna växa in i samhällslivet och 
fungera i ett aktivt medborgarskap. (Ds 2000:62) 
 

Dessa kunskaper kan utvecklas i grundskolans alla ämnen - inte 
bara i samhällskunskapsämnet. Kontakter med arbetslivet bör vara 
en del i varje ung människas socialisation. (Ds 2000:62, sid. 74) 

 
Kunskap om arbetslivet utgör också en grund för skolans uppgift att arbe-
ta med yrkes- och studieorientering. För att eleverna skall kunna göra 
sina studie- och yrkesval måste de få tillfälle att på olika sätt pröva skilda 
arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Det är viktigt att de unga får självupp-
levda insikter i de krav som ställs inom olika yrken och på olika arbets-
platser. Detta stärker upplevelsen av sammanhang och mening och bidra 
till ökad studiemotivation i skolan. Intentionerna för grundskolans sam-
verkan med arbetslivet är att den bör ske i varierande former, vara syste-
matiskt uppbyggd, anpassad till elevernas ålder samt integreras i under-
visningen inom olika skolämnen. (Ds 2000:62) 
 
Att utveckla ett fungerande samarbete får betraktas som ett svårt område, 
bl.a. då det är många aktörer med olika intressen som är involverade. 
Inom projektet Attraktiv skola1 (Gustafsson, 2006) var till exempel när-

                                                                                                  
11  Projektet Attraktiv skola startade i mars 2003 och avslutades i juni 2006. Projektet har 
omfattat 34 kommuner, varav 23 fullföljde sin medverkan hela projekttiden ut. Syftet 
var att stärka kvaliteten i skolan och att öka läraryrkets attraktivitet. Följande områden 
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ingslivssamverkan ett av delmålen. Därmed betonades vikten av denna 
samverkan kunde utvecklas. Den utvärdering som gjordes visade att 
samtliga deltagande kommuner i sina projektplaner tog upp näringslivs-
samverkan, dock vanligen i allmänt formulerade ordalag. När resultatet 
sedan utvärderades var bedömningen att näringslivsfrågorna fått en un-
danskymd och otydlig plats i projekten. Trots att så många kommuner 
vittnat om att näringslivssamverkan betraktas som det svåraste målområ-
det, så har det inte prioriterats särskilt högt i projekten. ”Målområdet har 
successivt marginaliserats. Löftet om stöd har således inte infriats under 
projekttiden.” (Odin, 2006b:51)  
 
I Orsa kommun har man aktivt arbetat med att organisera samverkan mel-
lan skola och arbetsliv i form av Uppdrag Orsa. En verksamhet som sker 
i nära samverkan mellan Orsaskolan och Orsa kommun och näringslivet i 
Orsa.  
 

Grundbulten i uppdragsprojekten är elevernas kontakt med när-
ingslivet och den offentliga sektorn. Vikten av att komma ut i verk-
ligheten och att få insikt i hur arbetslivet fungerar. (Ordförande 
Företagarna) 

 
Den här utvärderingen belyser och analyserar hur detta arbete genomförts 
och vilka resultat som uppnåtts. 

                                                                                                                                                                                                                                                
fokuserades: arbetsorganisation (organisation, ledning och samverkan), utvecklingsmöj-
ligheter, högskolesamverkan, näringslivssamverkan och information. (Gustafsson, 2006) 
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2. UPPDRAG ORSA KOMMUN & NÄRINGSLIV 
I de följande avsnitten beskrivs Uppdrag Orsa Kommun och Uppdrag 

Orsa Näringsliv i fråga om verksamhetens syfte, organisation och inne-
håll. 
 

Initiativet kommer från skolan, sedan har vi drivit på ganska 
mycket början, där vi skaffade fram medel för bl.a. handledarut-
bildning för att processen skulle utvecklas. (Tjänsteman kommu-
nens Näringslivskontor) 

 
Uppdrag Orsa Kommun respektive Uppdrag Orsa Näringsliv har funnits 
sedan 2001 och pågår fortfarande. För eleverna omfattar det ett två veck-
or långt ”uppdrag” som genomförs, dels i år 8 på vårterminen och dels i 
år 9 på höstterminen. Eleverna i år 8 är ute på en kommunal arbetsplats 
under två dagar och i år 9 i något företag i Orsa. Uppdrag Orsa bygger på 
en pedagogisk idé om att genom att förena praktik och teori kan detta öka 
elevernas intresse och kunskap om arbetslivets villkor, både om kommu-
nernas och om företagens roll, liksom om elevens framtida roll som an-
ställd, eller som egen företagare. Uppdrag Orsas projektledare uttrycker 
detta på följande sätt: 
 

Att göra skolan mer konkret. Den är ofta väldigt abstrakt för ele-
verna. Att få elever att reflektera över den egna livsstrategin. Var 
är man på väg? Vad vill jag bli när jag blir stor? Vad ska jag stude-
ra osv. att eleverna och lärare får kontakt med närsamhället. Vi 
samarbetar med samhället istället för att bara studera det . (Pro-
jektledare, Uppdrag Orsa) 

 
Eleverna genomför sina uppdrag knutna till de ämnen som omfattas av 
”uppdraget”. Under tiden som ”uppdraget” utförs skriver eleverna även 
om sina erfarenheter i en s.k. B-logg2 (Internet 1). ”Uppdraget” för år 8 

                                                                                                  
2 ”Blogg, en förkortning eller förenkling av webblogg; av engelskans blogg, kortform av 
weblog web + logg) är ett slags webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg 
på en webbsida där inläggen är ordnade, så att de senaste inläggen alltid är högst upp. 
Bloggen kännetecknas av att texten visas på bloggen i samma ögonblick som skribenten 
publicerar den. Bloggar har de senaste åren blivit mycket populärt och vuxit lavinartat. 
Indexeringstjänsten Technorati har sedan 2003 följt utvecklingen och uppskattar att det, 
i mars 2007, skapas omkring 120 000 bloggar dagligen.” (Internet 2) 
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redovisas3 vid en ”presentationskväll” där kontaktpersonerna på förvalt-
ningarna, fullmäktigeledamöter, föräldrar och allmänhet bjuds in för att 
få ta del av resultatet. På motsvarande sätt genomförs en Uppdragsmässa 
för eleverna i år 9 där kontaktpersonerna på företagen, föräldrar och all-
mänhet bjuds in att närvara.  
 
Uppdrag Orsa Kommun 
Uppdrag Orsa Kommun genomförs i samverkan mellan Orsaskolan och 
Orsa kommuns förvaltningar. Syftet med uppdraget är att eleverna prak-
tiskt och teoretiskt får lära sig vad kommunen har för uppgifter och hur 
den fungerar. Den pedagogiska tanken bygger på att genom kontakter 
med arbetslivet förbinda praktik och teori. Målet är att utveckla elevernas 
skriftliga och muntliga förmåga, att ta ansvar samt att utveckla elevernas 
skapande förmåga. För kommunens del ger det samtidigt en möjlighet att 
visa att det finns intressanta och utvecklande arbetsuppgifter även inom 
den offentliga sektorn. Kommunens personalchef uttrycker den bärande 
idén bakom Uppdrag Orsa på följande sätt: 
 

Ur skolans perspektiv: att eleverna får se hur de ämnen de lär sig i 
skolbänken används i praktiken; ge inblick i samhället och yrkesli-
vet. 
 
Ur kommunens/organisationens perspektiv: få en bild av arbets-
platsen ur unga människors perspektiv; marknadsföra organisatio-
nen som potentiell framtid arbetsgivare. 

 
Näringslivschefen fyller på med: 
 

- Ökat entreprenörskap hos elever (och lärare!) 
- Ökad kunskap bland Orsas elever om Orsa företag/näringsliv 
- Kontakt mellan skola o näringsliv (bra för både skola o företag, 
vidga perspektiven o s v) 
- Investering inför framtiden, kan leda till att några fler elever star-
tar företag eller kan tänka sig att framgent jobba på något av Orsas 
företag. 

                                                                                                  
33  Presentationerna sker vanligen via Power Point, t.ex. i form av bildspel, ibland med 
ljudillustrationer, eller en muntlig redovisning. Eleverna verkar genomgående vara kun-
niga och duktiga på att hantera hjälpmedel som Power Point och digitala kameror, även 
om de ibland kan behöva lärarstöd.  
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- Visa upp Orsas näringsliv i media och inför allmänhet 
- Marknadsföring av de enskilda företagen (mot elever, lärare och 
besökande allmänhet) 

 
Uppdrag Orsa Kommun genomförs inom ämnena SO, Svenska, Teknik, 
Engelska, Hem- och konsumentkunskap, Matematik och Idrott. Eleverna 
arbetar med utgångspunkt i uppgifter som är kopplade till dessa ämnen. 
”Uppdraget” är specificerat ämnesvis, d.v.s. det integreras i undervis-
ningen. Betygskriterier ger samtidigt en illustration av ”uppdragets” in-
nehåll. Inom ämnet SO skall eleverna göra två praodagar på en kommu-
nal arbetsplats samt en skriftlig rapport, vilken utförs som en gruppupp-
gift. För att få betyget VG respektive MVG skall även individuella upp-
gifter genomföras. För VG gäller t.ex. att eleven genomför två intervjuer 
där även dennes egna reflektioner och slutsatser redovisas. För MVG 
krävs dessutom att uppgiften skall kompletteras med en analys av fram-
tidsutsikterna för den arbetsplats som eleven besökt. I matematik skall 
eleven ge exempel på hur denna används på arbetsplatsen samt konstrue-
ra matematiska problem som anknyter till verksamheten. För att få 
VG/MVG skall eleven bl.a. visa på förmåga att kunna reflektera över ma-
tematikens betydelse i samhället. I ämnet engelska omfattar uppdraget två 
uppgifter. Den första omfattar att på engelska beskriva arbetsplatsen och 
den andra att berätta om vad eleven gjorde på sin ”arbetsplats”. Betygs-
kriterierna följer de nationella för ämnet. I svenskämnet ingår att varje 
dag under ”uppdragsperioden” skriva en blogg på Uppdrag Orsas hemsi-
da (Internet 1) samt att göra en muntlig presentation. För att få betyget 
VG/MVG skall eleven bl.a. skriva en tidningsartikel och visa hur en så-
dan är uppbyggd. Tanken är att artikeln kan presenteras på Orsaskolans 
hemsida. (Internet 3) I Hem- och konsumentkunskap skall eleverna ge 
förslag på näringsrika lunchlådor och fotografera lunchrummet på arbets-
platsen. För att få VG/MVG skall eleven dessutom laga två av dessa mat-
rätter respektive beräkna priset och näringsinnehållet. I ämnet Idrott skall 
eleverna planera och genomföra en aktivitet tillsammans med personal på 
den egna ”arbetsplatsen”. Slutligen skall eleverna i ämnet Teknik med 
hjälp av ritningar och foton beskriva arbetsplatsen. För att få VG/MVG 
skall eleven dessutom göra en modell av denna. 
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Uppdrag Orsa Näringsliv 
Uppdrag Orsa Näringsliv genomförs i samarbete mellan Orsaskolan och 
näringslivet och dess organisationer i Orsa. Verksamheten omfattar samt-
liga elever i år 9. Syftet är att eleverna skall få både en praktisk och teore-
tisk kunskap om företagandets villkor. Eleverna arbetar i grupper om tre 
– fem personer och gruppen tilldelas via lottning det företag de skall ar-
beta tillsammans med. Uppdrag Orsa Näringsliv omfattar ämnena, SO, 
Svenska, Matematik, Engelska och Bild. I ämnet SO skall eleven skriva 
en rapport som innehåller en beskrivning av företaget, dess produkter, 
ekonomi, marknadsföring, personal och kunder samt om företaget har en 
miljöpolicy och slutligen företagets framtidsutsikter. För att få betyget 
VG/MVG skall eleverna dessutom kunna ge en språkligt korrekt beskriv-
ning av företaget som presenteras i en blogg samt för betyget MVG göra 
en muntlig presentation vid den avslutande Uppdragsmässan. I Matema-
tik skall eleven kunna visa matematikens betydelse i näringslivet genom 
att ge exempel på detta. För att få betyget VG skall eleven kunna visa 
förmåga att använda och uttrycka kunskaper i matematik och för MVG 
krävs förmåga att reflektera över matematikens betydelse för samhällsli-
vet. I ämnet engelska skall eleven kunna beskriva arbetsplatsen och för 
MVG göra en framtidsanalys av företaget. I bildämnet skall eleven göra 
en designprodukt, berätta om designprocessen samt att presentera detta på 
den avslutande Uppdragsmässan.  
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3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNS-
NINGAR 
Utvärderingen syftar till att beskriva och analysera de resultat och erfa-
renheter som Uppdrag Orsa har genererat under 2006 och vt 2007, som 
det uppfattats av olika grupper av intressenter. Mot denna bakgrund for-
muleras följande frågeställning: 
 

c) På vilket sätt har Uppdrag Orsa organiserats och genomförts? 

d) Vilka pedagogiska effekter har Uppdrag Orsa gett upphov till? 

 
Med utgångspunkt från hur dessa frågor kan besvaras diskuterar jag tänk-
bara slutsatser och konsekvenser av verksamheten för att ge eleverna öka-
de möjligheter att förstå hur arbetslivet fungerar, samtidigt som det kan 
fungera motiverande både för sina studier och för framtida yrkesval. Re-
sultatredovisningen följer tankekedjan: hur verksamheten genomförts, 
vad kan vi lära av detta och vad kan vara klokt att göra i framtiden. De 
problemställningar som formulerats för projektets verksamhet är kom-
plexa och det framstår inte som möjligt att ge uttömmande svar och för-
klaringar till vilka de långsiktiga effekterna är, hur olika orsakssamband 
kan förstås, samtidigt som de erfarenheter som kan hämtas från utvärde-
ringen kan ligga till grund för att utveckla verksamheten i framtiden.  
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4. METOD  
I det följande kapitlet beskrivs hur utvärderingen har genomförts samt 
några av de bakomliggande idéerna för hur resultatet kan tolkas. 
 
4.1 Utvärderingens genomförande 
För att genomföra utvärderingen har jag gått igenom befintlig dokumen-
tation som finns redovisade på Uppdrag Orsas hemsida (Internet 1). På 
hemsidan redovisas aktiviteter som genomförts samt att eleverna skriver 
bloggar. Jag har studerat vad eleverna skriver om sina erfarenheter av 
sina uppdrag och även genomfört intervjuer med tre grupper om samman-
lagt 12 elever. Dessa kom dels från år 7, vilka ännu inte deltagit i Upp-
drag Orsa och som i ett led i att försöka att fånga in deras förväntningar 
inför att de senare skall genomföra ”uppdraget”. Eleverna i år 8 har ge-
nomfört ”kommunuppdraget” och har berättat om sina erfarenheter från 
detta. Eleverna i år 9 hade både genomfört ”kommun- och näringslivs-
uppdraget” och jag deltog när de redovisade sina samlade erfarenheter 
vid den Uppdragsmässa som genomfördes i oktober 2006. För att i någon 
mån spegla de långsiktiga effekterna av Uppdrag Orsa sändes ett fråge-
formulär (bilaga 2) ut till tre utvalda före detta elever. Deras svar får i 
första hand ses som exempel som det inte går att dra några mera långtgå-
ende slutsatser från. Rektorn för Orsaskolan samt två grupper av de in-
volverade lärarna, sammanlagt åtta personer, intervjuades försommaren 
2006. Jag har även använt resultatet från nio olika enkätundersökningar 
som genomförts inom ramen för Uppdrag Orsas försorg. Enkäterna vände 
sig till elever, lärare och de arbetsplatsförlagda kontaktpersonerna  i sam-
band med att respektive uppdrag genomfördes. Till verksamhetens 
”nyckelaktörer”, personalchefen, näringslivschefen, en näringslivskonsu-
lent och projektledaren inom Orsa kommun, Företagarnas kontaktperson 
och dess ordförande, sändes ett frågeformulär ut (bilaga 1) hösten 2007.  
 
De intervjuer som genomfördes spelades in på band och har renskrivits i 
tillämpliga delar. Jag har vinnlagt mig om att låta de involverade aktörer-
na komma till tals, d.v.s. att göra deras röster hörda genom att citera delar 
av vad de sagt och på så sätt återge vad de har att ”anföra i ärendet”. För 
personalen, rektor och lärare anges samtliga som lärare när de citeras. De 
citat som kommer från de samtalsliknande intervjuerna har en prägel av 
talspråk, även om jag ”varligt” försökt att göra en del språkliga justering-
ar för att göra texten mera läsarvänlig. Det är min förhoppning att detta 
innehållsmässigt inte skall ha påverkat utvärderingens resultat. De teman 
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som finns med i resultatredovisningen växte fram utifrån de data som 
samlades in på ett tämligen naturligt och självklart sätt.  
 
De intervjuade personerna har på sedvanligt sätt (Gustafsson, m.fl., 2005) 
informerats om syftet med utvärderingen, att det är frivilligt att delta och 
att deras svar behandlas så att deras anonymitet så långt det är möjligt 
kan bevaras. Däremot är det förstås för projektledningen och skolans rek-
tor omöjligt att hålla deras svar anonyma, vilket de också är införstådda 
med. Jag har valt att citera även elevernas svar, dels för att vad de skrivit 
i sina bloggar redan är offentligt via att dessa kan nås via Internet och 
dels för att det är angeläget att deras uppfattningar förs fram i syfte att 
förbättra verksamheten. Av de elever som intervjuats deltog alla frivilligt. 
Jag bedömer det som att de frågor som ställdes i samtalsliknande form 
inte var av sådan natur att den kränkte den personliga integriteten.  
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4.2 Några utgångspunkter för att tolka resultatet 
Min utgångspunkt om vad vi kan få kunskap om utgår från antagandet att 
våra upplevelser ligger till grund för hur vi konstruerar våra bilder av den 
sociala verkligheten. (Se t.ex. Berger och Luckman, 1979) Detta an-
greppssätt har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt (Se t.ex. Barlebo 
Wenneberg, 2001). Det så kallade Thomasteoremet4 uttrycker detta på 
följande sätt: "Om något definieras som verkligt blir det verkligt till sina 
konsekvenser" (Brante, 1993:23). Det har inte någon betydelse hur den 
sociala verkligheten rent faktiskt ser ut, utan i stället är den avgörande 
frågan hur denna uppfattas i individens medvetande. Det finns därför inte 
heller en social verklighet, utan flera, beroende på vem som tolkar denna. 
Det är inte en förståelse av den sociala verkligheten i en objektiv mening 
som vi kan tillägna oss, i stället utgörs den av individernas samlade och 
subjektiva uppfattningar som dessa kommer till uttryck när de uttalar sig, 
och/eller handlar. Resultatet av utvärderingen utgör därför en samman-
ställning av hur de som varit involverade i Uppdrag Orsa kommun & 
Näringsliv  uttrycker sin bild av den verksamhet de varit en del av som 
kommer i dagen. Detta är inte ett ointressant konstaterande om vi utgår 
från Thomasteoremet att det är utifrån vår egen tolkning av verkligheten 
som vi också agerar.  
 
Utvärderingsresultatet utgår från att de data som samlas in kan ”vävas” 
samman till mer eller mindre sammanhållna bilder av den studerade 
verksamheten. För att kunna tolka resultatet behöver detta ske mot bak-
grund av en vidare kontext. Bauman och May uttrycker det som att vi kan 
förstå ”olika företeelser genom att sätta in dessa i ett meningsfullt sam-
manhang”. (2006:221) Ett sätt att skapa ett sådant sammanhang är att an-
vända beskrivningar av kontexten på en teoretisk nivå. Teori kan då “/…/  
be described as ‘an explanation of observed phenomenon’.” (Tomal, 
2005:2) ”Teorier inbegriper abstrakta tolkningar som kan användas för att 
förklara ett stort antal konkreta situationer.” (Giddens, 1994:23) Det är 
inte heller troligt att det skulle kunna finnas ett obegränsat antal, för de 
involverade aktörerna, trovärdiga representationer av den del av verklig-
heten som avses, även om den beskrivning och de tolkningar som görs 
skulle kunna genomföras på flera alternativa sätt om vi ser vad som sker 

                                                                                                  
4 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994). I orginal: "If 
men define situations as real, they are real in their consequences." (Thomas & Swaine 
Thomas, 1928:572)  
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knutet till en specifik kontext. Tolkningen är ändå problematisk även av 
andra skäl, till exempel därför att utfallet baseras på en tolkning av vad 
andra redan tolkat, d.v.s. beskrivningen bygger inte på en direkt närvaro 
där utvärderaren själv har deltagit i ett skeende och med utgångspunkt i 
detta tolkat resultatet. 
 

Eftersom de fenomen man studerar härstammar ur människans vil-
ja att förstå varandra och göra sig förstådda, måste forskaren för-
söka sätta sig in i deras tolkningar. Han eller hon måste söka för-
ståelse för hur aktörerna själva uppfattar sin omvärld. Men det kan 
inte göras från någon neutral, eller objektiv position, utan handlar 
om en fortlöpande växelverkan mellan forskarens iakttagelser och 
tidigare kunskaper och erfarenheter. /…/ Varje vetenskaplig slut-
sats bör i stället ses som en utsaga baserad på ett slags andra ord-
ningens tolkning – det vill säga tolkningar av det redan tolkade. 
(Jansson, 2002:12) 

 
En utvärdering, vilken bild den nu än ger, kan ändå spela en viktig roll i 
att skapa ett gemensamt medvetande om svårfångade processer. Resulta-
tet kan bidra till att en kunskapsgenererande processer initierats under 
förutsättning att undersökningsrapporten används i sådana sammanhang 
att den diskuteras i fråga om hur väl den lyckas belysa vad de involverade 
aktörerna uppfattar att har skett. Är bilden igenkännbar kan den utgöra en 
del av en gemensam syn på verksamheten, är den inte det kan den efter 
övervägande antigen anammas, förkastas eller bli utgångspunkt för att 
formulera en ny bild. (Lundgren, 2001) 
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5. EN TOLKNINGSRAM 
I detta avsnitt försöker jag ge en bakgrund mot vilka resultatet av studien 
kan tolkas. Jag beskriver och diskuterar något om hur teori och praktik 
kan förenas i utbildning och vilka möjligheter och begränsningar som 
ligger i detta. För att förstå vad som händer i ett enskilt fall måste denna 
förstås i relation till ett sammanhang, d.v.s. vad man skulle kunna kalla 
ett hermeneutiskt perspektiv. Jag behandlar också kortfattat något om hur 
lärandet kan ske, ett försök till en didaktisk ansats om man så vill och nå-
got mera specifikt grupparbetet som arbetsform då detta utgör ett verktyg 
med vars hjälp det är möjligt för eleverna att bearbeta sina erfarenheter 
tillsammans. Detta är emellertid inte ett oproblematiskt sätt att arbeta 
som innehåller både möjligheter och svårigheter. 
 
5.1 Utbildning - När teori och praktik samverkar 
Den amerikanske filosofen och pedagogen Dewey kombinerade teori och 
praktik på ett fruktbart sätt genom att undersöka de praktiska konsekven-
serna av att idéer om hur utbildning kan organiseras och genomföras när 
denna omsätts i praktiken. Pragmatismen bygger på en kunskapssyn som 
i sig uttrycker en nyttoinriktning, t.ex. att kunskapen kan användas för att 
förbättra individens livschanser. Kunskapen får samtidigt en instrumen-
tell funktion i betydelsen att den blir vägledande för individens agerande i 
vardagen (Lübcke, 1994). Dewey betonade att pedagogik handlar om att 
reproducera värderingar och färdigheter från en generation till en annan, 
liksom att utbildning är en levnadsprocess och inte en förberedelse för 
kommande liv. Jag skulle vilja säga att utbildning fyller flera funktioner, 
både att förbereda för framtiden som att det är något som existerar här 
och nu. Det diskuteras i dag till exempel allt mera om både det livsvida 
och det livslånga lärandet. (Skolverket, 2000) 
 

Lifelong learning and lifewide learning are not the same as recur-
rent education in the formal education system. Lifelong learning is 
a holistic view of education and recognises learning from a number 
of different environments. The concept consists of two dimen-
sions. The lifelong dimension indicating that the individual learns 
throughout a life-span. The lifewide dimension recognises formal, 
non formal and informal learning. (Skolverket, 2000:7) 

 
Dewey (1985) framhöll också att skolan bör vara en del av samhället och 
inte något isolerat för sig. Han gjorde däremot ingen strikt åtskillnad mel-
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lan information och kunskap/visdom. Information betecknade han kun-
skap som är lagrad i kulturen och samhället och visdom handlar om att 
bättre kunna leva sitt liv. Det avgörande är att informationen är personligt 
tillägnad. ”Den kan antingen behandlas som ett ändamål i sig, eller som 
ett medel att träna tänkandet med. Att rätt ha tillägnat sig informationen, 
är detsamma som att rätt kunna använda sig av den. Då har den blivit till 
kunskap.” (Gustavsson, 2002:96)  Dewey ansåg vidare att all undervis-
ning bör utgå från elevens behov och att eleven lär genom att göra, ”lear-
ning by doing”. Han betonade att skolans uppgift är att ta sin utgångs-
punkt i den enskilde eleven, dennes erfarenheter, samarbetet med andra 
elever och ett aktivt arbetssätt. 
 
Vad som är det mest ändamålsenliga sättet att bygga upp en viss utbild-
ningssituation måste självfallet avgöras från fall till fall, ibland är prakti-
ken den bästa utgångspunkten och ibland teorin i en ständig växelverkan. 
Lärandet sker sedan genom att individens kunskaper antas öka i en ore-
gelbunden, men ändå kontinuerlig process. Vad individen lär är en för-
djupning, utvidgning och nyansering av tidigare föreställningar om verk-
lighetens beskaffenhet. Lärarens roll blir att konfrontera den studerande 
med nya situationer där deras föreställningar utmanas. Att eleverna får 
möta vad som sker i arbetslivet kan vara ett sätt att göra detta.  
 
 
5.2 Den pedagogiska idén – På väg mot en tolkningsram 
Den pedagogiska modell som tjänat som utgångspunkt för hur verksam-
heten har organiserats kan sammanfattas i följande modell (Se figur 1). 
Modellen innefattar hur eleverna genomför sina uppdrag från det att upp-
draget formuleras till dess att detta redovisas offentligt. I det första mo-
mentet ligger att lärarna skall koppla de olika skolämnena till vardagens 
praktik och om möjligt att dessa tillsammans ger en sammanhållen bild 
av hur arbetslivet fungerar. Nästa moment innebär att eleverna förbereder 
sig för sitt uppdrag och att de därefter går ut till sina arbetsplatser och 
samlar in uppgifter med vars hjälp de kan lösa sina uppgifter. Därefter 
återstår att dessa uppgifter bearbetas i grupp och sedan redovisas offent-
ligt. Flera kritiska punkter låter sig förutses. En är vilket intresse uppdra-
get får från kontaktpersonerna ute på arbetsplatser, likväl hur väl uppdra-
gen är förberedda från lärarnas sida och elevernas motivation. Då arbetet 
genomförs både individuellt och i grupp är ett ytterligare kritiskt moment 
hur eleverna lyckas samarbeta.  



  29 

 
 
                                      S a m h ä l l e t 
 
 
 

            Skolan     Arbetslivet          Skolan 
 
 

Uppgift    Förbered-   Studiebesök  Bearbet-     Redovis- 
                            elser                                               ning av           ning  
                       inhämtade 
                 uppgifter 
 
 
 
Tid 
 
Figur 1. Kopplingen mellan skola - arbetsliv 
 
Några didaktiska utgångspunkter 
 

Den didaktiska analysen behandlar frågan om skolans innehåll och 
undervisningen om detta innehåll – och alla de faktorer som på-
verkat och format, och som fortlöpande påverkar och formar, såväl 
innehåll som undervisningen och därmed påverkar villkoren för 
elever och lärare. (Arfwedson, G, red., 2002:5) 

 
Elevers lärande kan ses om en del av en socio-kulturell process. (Strand-
berg, 2006; Säljö, 2005) Det är i elevernas faktiska och praktiska liv lä-
randet äger rum och det är i detta som de didaktiska utgångspunkterna 
måste tas. Att elever får kontakt med arbetslivet gör att de får möta en ny 
och annorlunda praktik som de måste förhålla sig till. Individens kompe-
tens är ett resultat av interaktionen med andra människor, d.v.s. de skapas 
i ett socialt sammanhang. För att utveckla ett lärande krävs hjälpmedel av 
olika slag, för eleverna är grupparbetet, de begrepp och kunskaper som de 
har med sig från skolan sådana verktyg med vars hjälp de kan tolka och 
förstå vad som sker i arbetslivet. Elevernas lärande sker situerat, d.v.s. i 
ett specifikt sammanhang, eller om man så vill i en kulturell kontext. För 
att förstå vad som sker i arbetslivet måste man ha varit där. För att ett 
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lärande skall kunna äga rum krävs även kreativitet, en förmåga att kunna 
överskrida sina nuvarande gränser. Elevers närvaro på en arbetsplats kan 
vara ett sätt att hjälpa dem att överskrida sina egna gränser för att lära 
nytt. Från ett fenomenologiskt perspektiv är det elevernas livsvärld som 
är utgångspunkten för lärandet, en ständig reorganisering, utvidgning, 
fördjupning och förändring av den mening som ett fenomen har för indi-
viden (Stensmo, 1994). 
 
Grupparbetet som pedagogisk idé 
 

Det är mycket som talar för att morgondagens arbetsmarknad 
kräver både mer mjuka kunskaper (social kompetens, kundori-
entering, att jobba i grupp) och mer tekniska färdigheter. (Ab-
rahamsson, 2007:26) 

 
Elevers lärande sker till en viktig del genom språklig interaktion med 
andra elever. (Se t.ex. Strandberg, 2006) Kunskap utvecklas när eleverna 
pratar med och försöker förstå varandra. Lärande blir då också en fråga 
om att tillägna sig språkliga färdigheter och kommunikativa redskap som 
de också kan använda sig av i andra sociala sammanhang. Lärandet är 
knutet till situationen där kunskapen produceras. (Hammar Chiriac och 
Hempel, 2005) Ett sätt att arrangera lärandet är att låta eleverna arbeta i 
grupp, vilket också är en relativt vanlig arbetsform i svenska skolor. Det 
är emellertid samtidigt en komplicerad process att organisera elevers ar-
bete i grupp på ett sätt som gör att de utvecklas och får ny kunskap både 
individuellt och som grupp. Det är emellertid inte givet att resultatet av 
att eleverna arbetar i grupp alltid faller väl ut. För skolans uppdrag att 
fostra eleverna i demokratisk anda är grupparbete ett bra sätt att träna de-
ras förmåga till samarbete och kommunikation inför ett framtida yrkesliv 
(Granström, 2003). 
 
Grupparbete kan ses som en samlingsbenämning för flera olika sorters 
aktiviteter med olika förutsättningar, vilket gör det svårt att generalisera 
grupparbetets värde och dess användbarhet. Grupparbetet kan vara addi-
tivt, konjunktivt, disjunktivt, komplementärt eller kompensatoriskt. I det 
additiva grupparbetet utgör resultat en produkt bestående av deltagarnas 
gemensamma arbete. Dessa uppgifter är mycket ovanliga i skolan. Kon-
junktivt grupparbete är beroende av att också den svagaste deltagaren i 
gruppen har lyckats genomföra sin del i detta arbete. Också sådana upp-



  31 

gifter är också relativt ovanliga i skolan. I det disjunktiva grupparbetet lö-
ses uppgiften utan att medlemmarna i gruppen samverkar. Det räcker att 
en elev, ofta den mest kunnige, kommer på lösningen och på så sätt löser 
uppgiften. I grupper med högpresterande elever skapas ofta en disjunktiv 
situation som gör att gruppen blir beroende av den duktigaste medlem-
men. Sådana grupparbeten är problematiska eftersom det kan uppfattas 
att eleverna inhämtat den kunskap de förväntades lära sig, men i själva 
verkat är det endast enstaka elever som har gjort detta. En vanlig 
grupparbetsformen i skolan är den komplementära som bygger på grup-
pens arbetsuppdelning, vilket på så sätt inte förutsätter något gemensamt 
arbete annat än i det inledande stadiet av arbetet när man fördelar arbets-
uppgifterna samt vid arbetets slut när man samlar ihop materialet. Resul-
tatet är då inte ett grupparbete utan snarast en summering av enskilda ele-
vers prestationer. I det kompensatoriska grupparbetet är syftet att eleverna 
skall komma fram till en gemensam slutsats eller bedömning, att de väger 
samman olika åsikter inom gruppen och som innehåller en diskussion där 
deltagarna får redogöra för sina uppfattningar och argumentera för dessa. 
Det kompensatoriska grupparbetet kan spela en viktig roll för elevernas 
personlighetsutveckling (Granström och Einarsson, 1995), men kan å 
andra sidan vara svårt att genomföra om eleverna saknar erfarenheter och 
kunskaper som detta sätta att arbeta i grupp. 
 
Grupparbetet påverkas av faktorer som gruppstorlek, gruppsammansätt-
ning, gruppnormer och problemtyper, vilka var och en för sig påverkar 
interaktionen i grupp och därmed även grupproduktiviteten. Gruppstorle-
ken har stor betydelse vid problemlösning därför att elevernas interaktion 
påverkas av antalet deltagare. Gruppsammansättningen är viktig då hög-
presterande elever tenderar att förbättra gruppens prestationer, vilket 
grupper med lågpresterande elever inte tycks göra. När det gäller grupp-
normer gynnar fria normer flickorna, medan uppgifter som är mer täv-
lingsinriktade är till fördel för pojkarna. Vid samarbetsträning och in-
skolning till grupparbete, oavsett gruppstorlek och problemtyp, generellt 
sett behöver större insatser läggas på pojkarna än på flickorna. Den typ av 
problem som vanligen finns i arbetsböcker och arbetshäften ger upphov 
till disjunktivt arbete vid grupparbete, d.v.s. det räcker att en person löser 
uppgiften. Det är därför viktigt att instruera och motivera elever i att 
samarbeta och i att de tar ett gemensamt ansvar för varandra vid gruppar-
bete. (Sjödin, 1991) Elevers samarbete i grupp leder vanligen till bättre 
resultat än vad en enskild individ för att göra, men det betyder inte att 
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grupparbete automatiskt leder till att alla deltagare i gruppen utvecklas 
och lär sig något. Idealt bidrar alla gruppmedlemmar till samarbetet om 
grupparbetet skall fungera optimalt och därmed har elevernas inställning 
till och motivation för grupparbete har stor betydelse för hur elevernas 
arbete i grupp utvecklas. Samarbete i sig kan leda till ökad motivation 
och ett ökat ansvar för det egna lärandet, om eleverna upplever att de kan 
påverka sitt eget arbete. Hur väl en grupp kommer att prestera beror även 
på hur mycket energi eleverna investerar i grupparbetet. (Hammar Chiriac 
och Hempel, 2005) 
 
Jacobsson (2001) skriver att det vid grupparbete är viktigt att tydliggöra 
för varje enskild elev hur denne kan bidra till gruppens gemensamma re-
sultat. Samtliga gruppmedlemmar måste känna ett personligt ansvar för 
studiegruppens gemensamma mål och att samtliga har något att vinna på 
att samarbetet fungerar. Det går knappast att få ett grupparbete att fungera 
väl bara genom att sammanföra en grupp elever och ge dem en uppgift. 
Elever måste få tillfälle att träna på att arbeta i grupp. Granström och Ei-
narsson (1995) och Granström (2003) skriver att elever måste tränas i att 
gemensamt analysera de uppgifter de får, att gemensamt planera hur des-
sa uppgifter kan lösas samt hur de gemensamt skall fördela arbetet. Gran-
ström (2003) framhåller att det är en krävande uppgift att organisera 
grupparbeten som fungerar väl, då det behövs organisationsförmåga och 
kunskap hos läraren om hur detta går till. Erfarenheten visar att tränade 
grupper vanligen är uppgiftsinriktade och de visar att de förstått uppgif-
ten, är aktivt engagerade, samarbetar och håller sig i högre grad till upp-
giften. De kommunicerar bättre, lyssnar mera på varandra, söker stöd för 
sina idéer hos andra, men lyssnar och utvecklar andras idéer än vad som 
sker i otränade grupper. Deltagarnas engagemang är större och de använ-
der ett inkluderande språkbruk. 
 



  33 

6. UPPDRAG ORSA - RESULTAT OCH ERFARENHE-
TER FRÅN ELEVERS KONTAKT MED ARBETSLIVET  
Resultatet av utvärderingen presenteras genom att jag redovisar erfaren-
heter från den verksamhet som bedrivits under 2006 – vt 2007 inom 
Uppdrag Orsa – Kommun- respektive Näringslivsuppdraget och hur des-
sa har uppfattats utifrån de involverade aktörsgruppernas olika perspek-
tiv. Den första delen av resultatredovisningen rör organisatoriska aspekter 
avseende faktorer som information och former för samverkan mellan sko-
la och arbetsliv. Därefter beskriver och diskuterar jag pedagogiska impli-
kationer av det sätt på vilket Uppdrag Orsa genomförts. Jag utgår från 
elevernas perspektiv som sedan kontrasteras av lärarnas och kontaktper-
sonerna synpunkter. Jag försöker på det sättet att ta ett elevperspektiv för 
att beskriva Uppdrag Orsa och dess effekter. 
 
6.1 Uppdraget introduceras  
En viktig del av hur Uppdrag Orsa fungerar är hur detta introduceras, 
d.v.s. hur de involverade aktörerna fick information om syftet med verk-
samheten och hur denna skulle genomföras. Andelen elever som var nöj-
da med den information de hade fått varierade till exempel mellan de oli-
ka uppdragen från cirka 30 procent upp till omkring 60 procent. (Se figur 
2) 
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Figur. 2. Elevernas uppfattning om den information de fick inför 
Uppdrag Orsa. 
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Inför Uppdrag Orsa Näringsliv 2006 (UN06)5 var till exempel 10 procent 
av eleverna missnöjda och ytterligare drygt 25 procent ansåg att informa-
tionen om ”uppdraget” bara var ”så där”. Även 10 procent av de företags-
förlagda kontaktpersonerna ansåg att det hade fått britsfällig information 
om uppdraget, medan endast fem procent svarade att de inte hade fått in-
formation om uppdragets grundidé. Av de elever som uttryckte att de 
hade behövt mer information inför Näringslivsuppdraget 2006 och hur 
detta skulle genomföras framhöll till exempel en elev att lärarna borde 
”gå igenom mer på lektionerna, allting händer så snabbt” och en annan 
skrev att: ”Varje lärare i alla ämnen ska gå igenom vad betygskriterierna 
är och vad som verkligen krävs för att uppnå ett visst betyg.”  
 
Efter kommunuppdraget 2006 ansåg 60 procent av eleverna att de hade 
fått bra information, medan år 2007 var det bara ca 1/3-del av eleverna 
som ansåg sig välinformerade om hur uppdraget skulle genomföras. En 
elev skrev till exempel: ”Börja lite tidigare med att skicka ut information 
och att lärarna pratar ihop sig så att alla ger samma info. För ibland sa lä-
rarna olika saker.” Någon uttryckte att lärarna borde dra nytta av tidigare 
erfarenheter: ”Ge mera förslag och visa uppgifter från tidigare år, så får 
man idéer.” Eleverna gav en rad förslag på hur informationen skulle kun-
na förbättras. Många vill att informationen skulle vara mera detaljerad 
om vad uppdraget innebar: 
 

Jag tycker att ni ska ge oss papper där det står exakt vad vi ska 
göra. Sedan kan ni förklara med ord. Jag lär mig bäst när någon be-
rättar och när jag kan läsa från papper samtidigt. (Elev, UK06) 

 
En annan elev anförde: 
 

Berätta mera utförligt, för det vi fick reda på var lite mera fakta. 
Men vi kunde inte heller fråga för vi visste inte ens vad det skulle 
handla om, och det är lärarnas ansvar! (Elev, UK06) 

 
När det gällde de arbetsplatsförlagda kontaktpersonerna i Uppdrag Orsa 
Kommun (2006 och 2007) ansåg mellan 90 procent att de hade blivit väl 
informerade om vad verksamheten gick ut på och hur det var tänkt att 

                                                                                                  
5 För uppdrag Orsa Näringsliv används (UN) och för Uppdrag Orsa kommun (UK) följt 
av 06 alternativt 07 som anger år 2006 respektive 2007. Näringslivsuppdraget genom-
förs under höstterminen, medan kommunuppdraget genomförs under vårterminen. 
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detta skulle genomföras. Något förvånande var att bara ca 70 procent av 
lärarna inom kommunuppdraget 2006 uppgav att de var välinformerade 
om projektets grundidé och knappt 60 procent om hur projektet skulle 
genomföras. Samtidigt var det ingen som uppgav att de var helt oinfor-
merade. En tänkbar förklaring kan vara att lärarnas ansvar är betydligt 
mera omfattande än vad de arbetsplatsförlagda kontaktpersonerna har och 
att de därför ansåg sig behöva mera omfattande information och för att de 
skall kunna utföra sin uppgift inom ”uppdraget”. En tydlig förbättring 
kunde dock ses vid 2007 års kommunuppdrag då närmare 90 procent av 
lärarna ansåg sig välinformerade. Informationen om uppdragen kan såle-
des sägas fungera tillfredställande, men ändå finns ett visst behov av 
kompletterande informationsinsatser på denna punkt.  
 
Uppdrag Orsa är en relativt omfattande och organisatoriskt komplex akti-
vitet som kräver mycket planering och samordning. Det är till exempel 
viktigt att de olika aktörerna, elever, lärare och kontaktpersonerna på 
kommunen/företagen, vet vad uppdraget går ut på och vilken roll de själ-
va förväntas spela. Det framstår ändå som närmast självklart att det re-
gelmässigt uppstår problem av olika slag. 
 

Det har blivit bättre. Det har blivit mer struktur /…/ med alla da-
tum och vad som skulle göras och att man skulle stämma av vissa 
saker, vilken uppgift vi som handledare har, vilken uppgift kon-
taktpersonerna har. (Lärare, intervju) 

 
Näringslivschefen analys av de organisatoriska bristerna som funnits be-
skrevs som: 
 

att de tre samverkande parterna har agerat för mycket var för sig. 
Tidsbrist har gjort att man inte har förberett varje enskilt projekt 
nog väl. I början brast det hos skolans handledare, det har blivit 
bättre. Brister ibland hos företagen för att små företag kan få pro-
blem med att samtidigt leverera, sköta företaget och vara värd för 
fyra nyfikna ungdomar. Näringslivskontoret har ibland varit sena 
med rekrytering av företag. Kommunen har haft problem med att 
internt förmedla vad Uppdraget har för syfte och hur det bör hante-
ras/prioriteras. 

 
I slutänden är det dock skolan som spelar en central roll för att verksam-
heten skall fungera. 
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Skolan har en avgörande roll i processen utan deras engagemang 
går det helt enkelt inte. Skolan behöver säkra jobbet så det inte 
hänger på några få personer, "alla måste engagera sig". (Tjänste-
man, kommunens Näringslivskontor) 

 
Att en organisation brottas med problem betyder dock inte nödvändigtvis 
att verksamheten inte är fungerande. Den avgörande frågan är istället hur 
väl organisationen förmår att möta och hantera dessa problem. ”UON 
börjar nu hitta sin form rejält vad gäller "inramning" (förberedelser i form 
av föreläsningar, företagarmöten, mm).” (Näringslivschef) 
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6.2 Samverkan skola - arbetsliv 
 

Vi har ju en intresserad företagarförening och Näringslivskontor 
och Personalchefen på Uppdrag Orsa kommun som också är med 
och aktiv och stöttar. Jag tror inte att vi skulle klara det här utan 
deras hjälp. (Lärare, intervju)  

 
Samarbetet mellan skolan och arbetsplatserna 
Efter Uppdrag Orsa Näringsliv (UN06) uppgav cirka 65 procent av ele-
verna att kontakten med deras arbetsplats fungerat bra, medan drygt 10 
procent att den fungerade dåligt. En fjärdedel av eleverna framförde ock-
så att de skulle ha behövt mera kontakt med sin kontaktperson på företa-
get. En elev sade till exempel: ”Vi fick knappt någon hjälp från företaget 
och dom var inte särskilt hjälpsamma, snälla men ohjälpsamma.” En an-
nan röst sade: ”Vi hade inte hans telefonnummer och vi fick inte så 
mycket hjälp av dem.” Medan andra elever kände sig väl omhändertagna; 
”De på mitt företag har varit till jättestor hjälp hela tiden. Om vi behövde 
hjälp så ropade vi på de och de kom direkt!!” Ett annat exempel på det 
välvilliga mottagandet är: ”Vi kunde gå dit och de hade tid med oss 
jämt!” Vi hade en jättebra kontaktperson där som hjälpte oss jättemycket, 
tack!!!” Även om det varit förenat med en del problem för till exempel 
mindre företag har de en välvillig inställning till Uppdrag Orsa, som även 
vuxit med tiden. 
 

Det har tagit tid att hitta de rätta formerna men vi är på väg. Det 
som sker är att flera företagare vaknar upp och ser fördelar att 
samarbeta med skolan. Det blir lättare att hitta företag som vill 
vara med och det är bra. Det kan vara svårt att entusiasmera före-
tag med få anställda pga tidsbrist. Men vi lär oss mer och kan där-
för hitta alternativa samarbetsformer. (Projektledare, Uppdrag 
Orsa) 

 
Av lärarna ansåg knappt 70 procent att deras kontakt med kontaktperso-
nen på företaget hade fungerat bra och cirka hälften att samarbetet mellan 
elevgruppen och företagen också fungerade bra. Drygt 25 procent av lä-
rarna uppgav att de hade behövt mer kontakt med elevernas praktikplat-
ser. Av kontaktpersonerna på företagen sade knappt hälften att de hade 
haft en ”sådär-kontakt” med eleverna och ungefär lika många att kontak-
ten varit dålig. Hur deras kontakt med handledarna på skolan varierade, 
25 ansåg att den var liten, drygt 25 procent att den var sådär och drygt 40 
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procent att den var bra. Majoriteten (95 %) uppgav att de ansåg att upp-
dragets längd var lagom. 
 
Efter Uppdrag Orsa Kommun (UK06) ansåg närmare 80 procent av ele-
verna att kontakten med arbetsplatsen hade fungerat bra. Av de arbetsför-
lagda kontaktpersonerna var ungefär hälften nöjda, medan knappt 30 pro-
cent 2006 och cirka 10 procent 2007 ansåg att kontakten med skolan hade 
varit bristfällig. Ungefär lika stor andel (ca 40 % 2006 och 2007) svarade 
ja på frågan om de skulle ha behövt ha mera kontakt med elevernas hand-
ledare på skolan. Av lärarna svarade över 90 procent (UK06) respektive 
80 procent (UK07) att de ansåg att samarbetet mellan personalen på ar-
betsplatsen och elevgruppen hade fungerat väl. De var också nöjda med 
hur kontakterna med arbetsplatserna fungerat, ingen var dock helt nöjd, 
men ingen heller helt missnöjd. Merparten (ca 70 %) ansåg också att ar-
betsplatsernas kontakt med eleverna hade varit bra och ca 30 procent att 
den varit så där, ingen angav dock att den varit direkt dålig. Denna bild 
kvarstod i allt väsentligt vid 2007 års kommunuppdrag. När det, om än 
sällan, uppstår problem ute på elevens ”arbetsplats” ”är det väldig viktigt 
att vi har bra kontakt, kanske att vi redan har etablerat en kontakt.” (Lära-
re, intervju) Vid 2006 års kommunuppdrag ansåg 30 procent av eleverna 
att tiden för att genomföra uppdraget var alltför knappt tilltagen, d.v.s. för 
att kunna hinna slutföra sina uppdrag inför den avslutande redovisningen. 
2007 ansåg däremot över 60 procent av eleverna att tiden för genomfö-
randet av projektet var alltför knappt tilltagen och cirka 1/3-del att den 
var lagom, vilket 2/3-delar hade gjort året innan. Av lärarna ansåg unge-
fär 60 procent att tiden för att genomföra uppdraget var lagom. Däremot 
hade det skett en förändring från att närmare 40 procent som ansåg att 
uppdraget var för långt 2006, något som 2007 hade ändrats till att ca 1/3 
ansåg att uppdraget var lite för kort för att eleverna skulle hinna med att 
utföra detta. 
 

Naturligtvis skulle det vara bättre med två veckor i följd och redo-
visning direkt efteråt. Vad som gör mig lite nedslagen är att många 
elever slarvar bort sina broschyrer och inte bryr sig om att ta reda 
på vad som gäller. Vana att ”matas” med information. Vissa har 
svårt att planera tillsammans och behöver mycket stöd även för att 
hinna nå G. (Lärare, UK07) 
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En kontaktperson skrev till exempel: ”Jag tyckte det blev kort tid som 
eleverna besökte oss. Handledarna kunde ha hört av sig och kollat hur det 
gått för eleverna”. Lärarnas bild av hur grupperna samverkade med ar-
betsplatserna påfallande positiv, dryg 40 procent svarade att denna funge-
rade mycket bra och 30 procent att den fungerade bra. (UK06) 
 
Resultatet visar att kontakterna mellan elev - arbetsplats, arbetsplats - 
skola i huvudsak fungerat väl, även om det fanns undantag. Orsaken till 
detta kan sökas på flera håll. ”Det var lite svårt att få ihop praktikplatser 
till alla grupper. En del arbetsplatser är oengagerade. En del elever är 
oengagerade.” (Personalchef) Ibland var det kontaktpersonen på arbets-
platsen som inte riktigt förmådde att ta hand om eleverna, ibland var det 
elever som kanske var osäkra, eller omotiverade och ibland var det hand-
ledarna på skolan som brast. I det här fallet framstår det som att ett extra 
stort ansvar måste läggas på skolans handledare för att dessa kontakter 
skall fungera.  
 

Skolans roll är att förbereda eleverna inför praktiken men också att 
förbereda organisationerna (vilka förväntningar har skolan på 
praktikplatsen? Vilka krav kan organisationen ställa på ungdomar-
na? Hur ”funkar” unga människor – tips om vad man kan tänka på 
som praktikplats). (Personalchef) 

 
Med så många personer inblandade kan man dock knappast förvänta sig 
att det skulle fungera helt perfekt.  

 
Kanske både förvaltningar och företag kan behöva hjälp med att 
hitta lämpliga uppgifter att göra för eleverna? Vet att det ofta ger 
lite huvudbry, vad FÅR de göra o vad KAN de göra? Handledaren 
skulle kunna fråga om det när han/hon ändå har kontakt med före-
taget, en liten "bollplanksuppgift". 
 
Kanske lärare kan träffa några företagare under ex vis en studie-
dag, där Företagarna får berätta om sin vardag så att lärarna kan ge 
en ännu bättre bild av företagens villkor inför, under och efter 
UON? Det vore toppen tror jag! (Näringslivschef) 

 
Även om det finns utrymme för ytterligare förbättringar är min bedöm-
ning ändå att verksamheten när det gäller hur den organiserats relativt 
välfungerande. 
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Lärarnas roll i Uppdrag Orsa 
Lärarna, i sin handledarroll, spelar en avgörande roll för hur väl verksam-
heten fungerar. Även om flertalet elever var nöjda var cirka 15 procent av 
dem missnöjda med handledaren på skolan och ytterligare många var 
bara delvis nöjda i det avseendet. (Se figur 3) Kontakten med 1/3-del av 
eleverna skulle därför behöva förbättras.  
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Figur 3. Elevernas uppfattning om kontakten med handledarna (lä-
rarna) på skolan. 
 
Relativt många av eleverna i Näringslivsuppdraget 2006 (UN06), 35 pro-
cent, uppgav att de skulle ha behövt ha mer kontakt med sin handledare 
på skolan och av dessa ansåg 17 procent att kontakten inte fungerade alls, 
eller mindre väl. Ett exempel där en elev inte var nöjd med lärarens insat-
ser uttrycks på följande sätt: 
 

Jag tycker i all fall att hon skulle ha kunnat ta kontakt med oss nå-
gon gång, kanske velat träffa oss en till två gånger. Hon hade i alla 
fall kunnat prata lite mer med oss än att bara fråga om det har gått 
bra när hon har gått igenom korridoren på väg till en lektion. (Elev, 
intervju) 

 
Andra exempel på kritiska utsagor från eleverna framgår av följande ci-
tat: ”Vi träffade inte så ofta, men när vi gjorde det pratade vi bra, men det 
hjälpte inte så mycket.” (Elev, UN06) En annan uttryckte det som att: 
”De ska förklara jättenoga i varje ämne så man slipper ha funderingar se-
nare, så att man slipper fråga.” (Elev, UN06) 
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I Kommunuppdraget 2006 uppgav drygt 70 procent av eleverna att de var 
nöjda med kontakten med lärarnas handledarinsatser mot drygt 60 pro-
cent 2007. Vi både kommunuppdragen angav nästan 80 procent samtidigt 
att de ändå inte heller uppfattade att de skulle ha behövt mer kontakt med 
sin handledare. Knappt 60 procent av lärarna uppger också att de skulle 
ha behövt mera tid för sin kontakt med elevgrupperna. Lärarna (UK06) 
var å sin sida relativt nöjda med hur deras kontakter med elevgruppen 
fungerade, så var till exempel runt 75 procent nöjda respektive 87 procent 
(UK07) och bara ett fåtal (7 resp. 13 %) var direkt missnöjda. Bilden fö-
reföll i huvudsak vara kongurent, d.v.s. det var ungefär lika stor andel 
elever som lärare som till exempel ansåg att kontakten lärare – elev inte 
fungerat bra. Vid kommunuppdraget 2007 hade kontakten med eleverna 
utvecklats ytterligare och över 90 procent av lärarna var nöjda med den-
na. 
 
Elevernas kommentarer runt den hjälp de fått från sin handledare varierar 
från att de uppger att de inte fått den hjälp de velat ha: ”Jag tycker att vi 
inte fått så mycket hjälp av vår handledare. Jag har saknat hjälp!” (Elev, 
UK06), till dem som var helt och hållet nöjda: ”Vi har haft möten med 
vår handledare. Det har fungerat mycket bra.” (Elev, UK06) En annan 
röst från de nöjda sade. ”Vi har haft en träff med våran handledare varje 
dag och då planerat när vi ska ha nästa träff, vi visade vad vi hade gjort 
den dagen och vad vi hade tänkt göra. (Elev, UK07) Däremot var de 
rörande överens om att uppdraget som sådant hade lagom omfattning i 
tid. (UK06) 
 

Jag har fått ganska bra hjälp men den kunde ha varit bättre. Min 
handledare satte in en tid då vi träffade honom varje dag. För min 
grupp var lite slapp och då tyckte jag handledaren skulle hjälpt till 
och kommit med förslag på vad vi skulle göra. (Elev, UK07) 

 
Det verkar logiskt att anta att de elever som efterfrågar mer information 
om ”uppdraget”, också är de som har bristfälliga kontakter med sin hand-
ledare på skolan även i andra sammanhang. Att bli informerad är självfal-
let ett viktigt ansvar som faller på lärarna, men det är inte bara ett ”enkel-
riktat” problem. Det ställs också krav på den enskilde eleven att agera för 
att informera sig, d.v.s. att själv söka information. En trolig förklaring till 
att en del eleverna upplever bristande information kan vara att det är de 
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elever som generellt sett är ointresserade och omotiverade för skolarbetet. 
Vad som vore intressant att veta, vilket den här utvärderingen inte ger 
några svar på, är om andelen ointresserade och omotiverade elever är läg-
re inom Uppdrag Orsa än i skolarbetet i övrigt. Resultatet bekräftar dock 
att de elever som vanligen i skolan benämns som ”svaga” kontinuerligt 
behöver ett extra stöd. Problemet är snarast att resurserna för att ge detta 
ofta saknas. Uppdrag Orsa kan betraktas som ett pedagogiskt försök att 
hantera detta problem, men även här finns en del av dessa problem kvar 
trots att verksamheten verkar i allt väsentligt verkade vara välfungerande. 
 
Elevernas kontakt med sina kontaktpersoner på arbetsplatsen 
Även om de arbetsplatsförlagda kontaktpersonerna har en mindre fram-
trädande roll genom att eleverna bara är ute på sina ”arbetsplatser” två av 
de 10 dagar som ”uppdraget” pågår, men deras insatser ändå lika väl vik-
tiga. Ser vi denna fråga från elevernas perspektiv har de arbetsplatsför-
lagda kontaktpersonerna huvudsakligen gjort ett bra arbete när det gäller 
kontakten med eleverna. (Se figur 4) 
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Figur 4. Elevernas uppfattning om kontakten med kontaktpersoner-
na på företagen/kommunen.  
 
Inom Uppdrag Orsa Näringsliv 2006 (UN06) ansåg flertalet elever att 
kontakten med arbetsplatsen i huvudsak fungerade bra, även om det var 
drygt 10 procent som uttryckte missnöje och ytterligare knappt 25 procent 
ansåg att kontakten var ”sådär”. Många elever var, som redan framgått, 
väldigt nöjda med kontakten med sin kontaktperson på kommu-
nen/företaget. Några exempel på detta är följande: 
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- Vi hade enorm bra, superbra! Helt enormt bra kontakt med våran 
handledare [min. anm. kontaktperson] på företaget. Hon hjälpte 
oss jättemycket. (Elev, UN06) 
 
- Vi fick all den hjälp vi behövde. (Elev, UN06) 
 
- De på mitt företag har varit till jättestor hjälp hela tiden!! Vi hade 
jättebra kontaktperson där som hjälpte oss jättemycket, tack! 
(Elev, UN06) 
 

Det fanns också exempel på elever som själva lagt ner hela sin själ för att 
utföra sitt uppdrag: 
 

Vi gick dit både under dagarna och efter skoltid och pratade och 
fixade. Det funkade väldigt bra för den handledaren [min. anm. 
kontaktperson] var väldigt förstående och trevlig.” (Elev, UN06) 

 
Samtidigt uttryckte andra elever att de inte blivit riktigt lika väl omhän-
dertagna. En elev sade till exempel: ”Hon var nästa jämt ute på jobb.” 
(Elev, UN06) En annan fyllde på med följande: 
 

För att våran kontaktperson hade aldrig tid med oss och vi ringde 
nästan varje dag, men han hade fortfarande inte tid med oss så vi 
hann nästan inte med allt vi skulle göra på uppdraget. (Elev, 
UN06) 

 
I både 2006 och 2007 års kommunuppdrag var runt 75 procent av elever-
na nöjda med kontakten med sin arbetsplats medan cirka 20 procent hade 
velat ha mera kontakt med sin ”kommunala kontaktperson”. Kontaktper-
sonerna fick även här en hel del beröm, så sade till exempel en elev: ”Vi 
hade så mycke hjälp som vi kunde få! Dom var super snälla!!:).” (Elev, 
UK07) En annan tillade: ”Dom tog fram allt vi ville ha och var samar-
betsvilliga.” (Elev, UK06)  
 
Det sammantagna intrycket är att en majoritet av eleverna var nöjda med 
relationen till sina ”arbetsplatser”, såväl som kontaktpersonerna där och 
att dessa så långt möjligt försökt att ta väl hand om eleverna. Det verkar 
däremot finnas en grupp elever där denna typ av verksamhet fungerar 
mindre väl för. Detta kan uppfattas som problematiskt, samtidigt som det 
speglar ett vanligt förekommande problem i skolans värld. Det behöver 
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självfallet inte betyda att Uppdrag Orsa inte är ändamålsenlig som peda-
gogisk idé, däremot att det även i en sådan här typ av verksamhet behövs 
särskilt stöd för dessa elever.  
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6.3 Uppdrag Orsa – Ett uttryck för en pedagogisk idé 
I det följande beskrivs några olika pedagogiska aspekter av Uppdrag Or-
sa. Inledningsvis behandlas den pedagogiska idé som verksamheten vilar 
på.  
 
Uppdrag Orsa – Ett annorlunda sätt att bedriva undervisning 
Uppdrag Orsa bygger, som tidigare framgått, på en pedagogisk idé om att 
genom att förena praktik och teori kan detta öka elevernas intresse och 
kunskap om arbetslivets villkor. 
 

Ett arbetssätt som ger lärarna/skolan nya kunskaper om näringsli-
vet och dess villkor på ett mer konkret sätt än att bara läsa om dem. 
De får direkt kontakt med företagen och deras verksamhet och det 
känns inte så jobbigt för lärare att ta kontakt med företag på sam-
ma vis som tidigare. När något skrivs i tidningen från något företag 
så läser man det mer noggrant än tidigare, man följer med mer i 
näringsutvecklingen, en slag kunskapsökning. (Tjänsteman, kom-
munens Näringslivskontor) 

 
Grupparbetet upptar en central del av att utföra arbetet, där målet bl.a. är 
att eleverna skall träna sig att samarbeta när de utför sina ”kunskapsupp-
drag”, d.v.s. samla in uppgifter som är knutna till de olika skolämnen 
som uppdraget omfattar.  
 

Det blir ett konkret sätt att jobba tematiskt. Att alla kan hänga upp 
det på någonting som finns i verkligheten /…/. Det är en grej som 
är smart pedagogiskt. (Lärare, intervju)  

 
Det ger också en möjlighet att öka elevernas motivation för skolarbetet 
och att samtidigt sätta in skolämnena i ett bredare perspektiv än att ”bara” 
lära in ”faktakunskaper”.  
 

Här kan det vara lite svårare att läsa av. Eftersom vi uppmanar ele-
verna att se möjligheterna när de är ute hos företagen, så tror jag 
nog att de kan se och tänka sig att sommararbeta hos några av före-
tagen. De får nya kunskaper om att det faktiskt finns en hel del fö-
retag som har spännande verksamheter. Jag kan tänka mig också 
att uppdraget hjälper eleven göra sina yrkesval, som görs i jan-feb. 
(Tjänsteman kommunens, Näringslivskontor) 
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I praktiken genomförs Uppdrag Orsa genom att elevernas uppdrag integ-
reras i ett flertal av de ämnen som eleverna läser i sin utbildning. Tanken 
är att detta sätt att bedriva undervisning skall ”passa alla” och samtidigt 
fungera motiverande. 
 

Det är ett bra sätt att arbeta på ett annorlunda sätt mot vad man 
brukar göra, att variera undervisningen för att passa alla elever och 
eleverna jobbar olika bra under den här perioden. Det verkar fun-
gera.” (Lärare, intervju) 

 
Flera av lärarna betonade det alternativa och annorlunda arbetssättet som 
karaktäriserar Uppdrag Orsa. 
 

Det är ett bra sätt att arbeta lite annorlunda på. Eleverna arbetar i 
grupp på ett annorlunda sätt, de får komma it och titta lite på verk-
ligheten och att handledarna ute på arbetsplatserna [min anm. kon-
taktpersonerna] förhoppningsvis får träffa lite trevliga ungdomar. 
(Lärare, intervju) 

 
En påtaglig fördel med detta sätt att organisera undervisningen är att teori 
och praktik kan bindas samman, att det kan visa på hur teori kan använ-
das i praktiken och att praktiken kan förstås genom teorin.  
 

Det är bra för att man får se på hur ämnena används i arbetslivet, 
då senare när man jobbar efter schemat så förstår man varför man 
gör det man gör och kan jobba lite bättre. (Elev, UK07) 

 
Ett exempel är matematik, som av många elever enbart uppfattas som ab-
strakt och något som de anser att de kommer att få liten användning av i 
sina framtida liv. Genom att matematiken tillämpas i vardagliga situatio-
ner i arbetslivet kan eleverna få upp ögonen för nyttan av matematiska 
kunskaper. 
 

Den största förtjänsten om man ser på mattesidan är att man ser att 
man har nytta av matten överallt i samhällslivet, att man ser att det 
är ingen isolerad historia. Att man sitter och räknar i en bok utan 
att man ser att det är någonting man har nytta av. Du måste räkna 
tider, du måste räkna på inköp och budget och allt vad det är. Det 
tycker jag väl är en stor förtjänst när dom plötsligt upptäcker att 
det faktiskt är ju så. (Lärare, intervju)  
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Uppdrag Orsa kan således sägas följa i Deweys (1985) fotspår genom sin 
strävan att förena teori och praktik genom att tillämpa ”learning by do-
ing”. 
 
Att arbeta i grupp 
En viktig del av Uppdrag Orsa, som redan framgått, är att eleverna 
genomför sitt uppdragsom ett grupparbete, dock med individuella mo-
ment för de elever som siktar mot att uppnå ett MVG i ett ämne. Bilden 
av hur arbetet i grupp uppfattades fungera varierade kraftigt bland elever-
na (Se figur 5). Uppfattningarna skilde sig även mellan de olika uppdra-
gen, så var till exempel 70 procent av eleverna nöjd/mycket nöjda med 
hur samarbetet fungerade vt 06 mot att bara cirka 35 procent var det vt 
07. Vad som kan förklara detta är det däremot svårt att ha någon uppfatt-
ning om. Däremot var det i genomsnitt runt 20 procent av eleverna, om 
man ser till samtliga uppdrag, som var direkt missnöjda med samarbetet i 
sin egen grupp. 
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Figur 5. Elevernas uppfattning om samarbetet i arbetsgrupperna. 
 
I Näringslivsuppdraget 2006 var ungefär hälften av eleverna nöjda med 
hur deras grupp fungerade och ytterligare ca 25 procent var något så när 
nöjda (UN06). Emellertid ansåg runt 1/4 av eleverna att deras grupp inte 
fungerade alls. Detta blir förstås problematiskt om dessa elever skall ha 
möjlighet att kunna fullfölja sina uppdrag på ett bra sätt. En av eleverna 
kommenterade arbetet i sin grupp på följande sätt: ”Vi hade den oseriö-
saste gruppen, ingen tvekan om saken!! Jag fick göra väldigt mycket 
själv. Se till så att det inte blir orättvisa grupper.” (Elev, UN06) En annan 
framför att en icke-fungerande grupp gör att det blir orättvist, se till ”att 
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alla gör lika mycket och att ingen gör mer än andra. Man får faktiskt offra 
lite. Jag satt där till fem, medan alla andra gick vid tre.” (Elev, UN06) En 
uppfattning som även finns kvar hos före detta elever. 
 

Jag skulle nog påstå att jag inte kommer ihåg allt för mycket. Men 
något jag lärde mig var hur svårt det kan vara att arbeta i grupp, 
och då särskilt i en grupp med människor som inte har samma am-
bitionsnivå som en själv. (F.d. elev) 

 
Det fanns även många synpunkter från eleverna på hur sammansättningen 
av grupper gick till: ”Det lärarna ofta tänker fel med att de jämnar ut 
grupperna ’rättvist’ genom att sätta flitiga personer med mindre flitiga 
personer, så att säga vilket bara skapar konflikter i gruppen och dåligt ar-
bete från de som jobbar mindre. Det blir ofta så att de som vill satsa på 
mvg får göra det mesta i g också, och de andra som satsar på g bara slap-
par. /…/” (Elev, UN06) En annan elev uttrycker detta som:  ”VÄLDIGT 
bra att man sätter elever med samma mål i samma grupper. Detta gör det 
hela tusen gånger rättvisare än kommunuppdraget.” (Elev, UN06) 
 
I 2007 års Kommunuppdrag var det också påfallande många (ca 1/3-del) 
av eleverna som framförde att arbetet i deras grupper fungerade mindre 
väl och ytterligare 1/3-del som ansåg att det fungerade så där. Eleverna 
gjorde till exempel följande beskrivningar av hur de uppfattade att sam-
arbetet i grupperna fungerade. 
 

- Gruppen håll inte ihop hela tiden, gruppmedlemmar försvann 
då och då när arbetet skulle utföras. Och arbetsuppgifterna som de-
lades ut blev inte alltid gjorda. (Elev, UK07) 

 
- Gruppen funkade ojkej, men jag tycker att man skulle delat in 
eleverna annorlundare med sånna som man är van att jobba med 
och som vill göra ungefär lika mycket som en själv. Annars blir det 
så att om några i gruppen bara vill göra G så tar dom tid på sig till 
det. De andra i gruppen då som vill satsa högre hinner inte med 
uppgifterna. (Elev, UK07) 
 

Det finns även exempel där eleverna upplevde att grupparbetet fungerade 
väl. 
 



  49 

Vi har sammarbetat speciellt bra idag och haft roligare än aldrig 
förr, vi har kommit fram till hur vi ska redovisa, men det är lite 
hemligt än så länge. /…/. (Internet 1) 
 

Även i kommunuppdragen var förslagen till hur gruppindelningen i stäl-
let skulle ha kunnat göras från eleverna många: 

 
- Man skulle ha fått välja grupper själva, i alla fall delvis. Då skul-
le man lättare kunna samarbete, det hade blivit lättare att arbeta om 
man hade fått mer gjort.” (Elev, UK07) 
 
- Jag tycker att vi borde fått varit med och bestämma grupperna 
själva för att allting blir bara tråkigt om grupperna är dåliga och 
om man inte trivs tillsammans med gruppen. (Elev, UK07) 
 
- Man skulle ha satt sånna som vill ha högt betyg i en grupp så att 
dom som vill ha bra resultat får det. Nu var det en eller två i varje 
grupp som blev ’ledare’ och som fick köra igång arbetet. Det är 
inte så kul att två ska arbeta för en hel grupp när man kan vara 4 
som hjälper till. (Elev, UK07) 

 
- De som satsar på högre betyg ska vara i en grupp och de som sat-
sar på lägre betyg ska vara i en annan grupp eftersom det är bra för 
samarbetet blir mycket lättare och det blir oftast att det är en i 
gruppen som tar ansvar och får göra grovjobbet! (Elev, UK07) 
 
- Lärarna skulle inte valt grupperna. För om man fick göra det själv 
hade man hamnat med sånna som man redan känner och samarbe-
tet hade blivit super BRA! För som det blev i våran grupp så brå-
kade vi hela veckan. (Elev, UK07) 

 
Eleverna uppfattar genomgående hur deras arbetsgrupp fungerar som nå-
got väsentligt. 
 

Arbetsnivån och klimatet i den grupp jag arbetade i. Jag var den 
med högst ambitionsnivå, vilket innebar att jag också var den som 
fick dra det tunga lasset. "Vi" gjorde en reklambroschyr till X 
(anm. min anonymisering) och jag kan lugnt säga att det var jag 
som gjorde nästan hela broschyren själv. Samtidigt blev det väldigt 
stressigt på slutet, som en konsekvens av dålig planering. (F.d. 
elev) 
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Lärarna var vid kommunuppdraget 2006 ganska splittrade i fråga om hur 
de ansåg att eleverna samarbetade i sina grupper, nära 60 procent ansåg 
att det fungerat så där och resterande 40 procent att det fungerat bra. Ing-
en uppgav att samarbetet inte fungerade alls, eller att det inte heller fun-
gerade mycket väl. Svårigheterna med att arbeta i grupp bekräftas också 
av lärare som inte bara ser fördelarna med detta arbetssätt, utan att de 
också ser de problem som finns förknippat med detta. ”Den här arbets-
formen är inte så bra för svaga elever” (Lärare, intervju) Det finns till ex-
empel en viss medvetenhet om problemet med hur grupperna sätts sam-
man. ”Grupperna sätt samman lite olika år från år” (Lärare, intervju)  
 

Vi gjorde kanske en felaktig gruppindelning i år i vårat arbetslag. 
Vi tog rena flickgrupper och rena pojkgrupper för att inte pojkarna 
skulle åka snålskjuts på flickorna och vi har inga starka killar, men 
dom har utvecklats under resans gång. (Lärare, intervju)  

 
Kanske är det så att det inte finns någon ideal princip bakom hur grup-
perna sätts samman, varje sätt att dela in en grupp har sin för- och nack-
delar. I det fallet spelar syftet med grupparbetet en avgörande roll. I icke-
fungerande grupper riskerar dock arbetet att ske disjunktivt, d.v.s. uppgif-
ten löses av någon, eller några av gruppmedlemmarna.  
 

/…/ Samman arbetet i gruppen idag var inte på topp. Vi arbetade 
inte så mycket tillsammans precis, det var lite mer enskilt. I mor-
gon så händer det inte så mycket mer för då ska vi igentligen ha 
helg. Jag är lite orolig för att vi är inte klara med allt så det här 
kommer att bli stressigt! /…/. (Internet 1) 
) 

 
Resultatet blir att det är de ”duktiga” eleverna som får ”dra lasset”. De 
elever som redan är kunniga och motiverade får ta på sig huvudansvaret 
för att uppgiften blir löst. Detta är förstås utvecklande för dessa elever, 
även om en del av dem ”knorrar” och tycker att det är orättvist. Kun-
skapsutbytet för de passiva gruppmedlemmarna blir litet och de gynn-
samma effekterna av att arbeta i grupp uteblir för dessa elever, till exem-
pel att kunna träna sig att samverka. Det påverkar inte heller dessa ele-
vers ämneskunskaper positivt och i värsta fall stärks deras känsla av otill-
räcklighet. Det finns också exempel på grupper som arbetat komple-
mentärt. ”Mina fyra killar verkar då ha hållt i det här hela tiden och dom 
har delat upp uppgifterna så att dom har fått saker utförda.” (Lärare) Re-
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sultatet är snarast att dessa elever lärt sig olika saker, men som samtidigt 
gått miste om att lära sig samarbeta och vad de i övrigt skulle ha kunnat 
utveckla kunskaper tillsammans. Samtidigt är dessa elever sannolikt nöj-
da med hur de har löst sin uppgift och att de, som de upplever det, har 
samarbetat, men att detta har skett genom arbetsfördelning. Motiverade 
och resultatinriktade elever kan antas välja ett sådant arbetssätt.  
 

I dag började vi 9.15, då snackade vi lite vad vi tänkte göra idag 
och så, vi bestämde oss för att göra enskilda uppgifter. Så Jag /…/ 
började med att skriva klart mitt Engelska vg, som ska vara en fö-
retags presentation, och Engelska Mvg som är en uppsats om prao 
dagarna. Det gick bra och nu är jag klar med både vg och mvg vil-
ket känns super bra! Nu har jag inga uppgifter kvar. Vilket är helt 
underbart skönt. /…/. (Internet 1) 

 
Samtidigt innehåller det komplementära grupparbetet i det här fallet en 
del problem, bl.a. vad gäller betygsättning. 
 

Det blir fel när man går in och frågar vad dom har gjort, om dom 
är klar med SOn. Ja, T ska göra matten och han ska göra tekniken 
och jag ska göra hemkunskapen säger dom och det är jättebra att 
dom delar upp uppgifter, men felet blir ju att det är en som gör 
hemkunskapen och tre ska åka med på det betyget. Det tycker jag 
är fel. På något sätt är det här gruppuppgifter, då kan vi lika gärna 
ha individuella uppgifter i uppdraget. (Lärare, intervju)  

 
Ett sätt att försöka hantera denna problematik är bl.a. att lärarna har en 
hög grad av kontroll över hur grupperna sätts samman och hur grupparbe-
tet genomförs, vilket dock kan vara svårt att hinna med på ett konsekvent 
och systematiskt sätt. En hög grad av kontroll riskerar också att minska 
elevernas motivation inför uppgiften. 
 

Jag har varit väldigt hård med det här att om det är så att jag vet att 
två har gått hem och det är två stycken som har jobbat klart med 
SO-rapporten, om det till exempel bara är två som har jobbat med 
matten då är det bara era namn som ska stå på den här rapporten. 
(Lärare, intervju)  

 
Med tanke på att det är förhållandevis många elever som funnits i grupper 
som inte fungerade tillfredställande förefaller det vara en viktig uppgift 
att bidra till att skapa fungerande grupper, inte minst för att vad som sker 
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i arbetsgrupperna i hög grad påverkar resultatet av verksamheten. Det är 
eleverna som i stor utsträckning är de som bestämmer arbetsformen i sin 
grupp, vilket inte minst påverkas av hur grupperna sätts samman och ele-
vernas tidigare erfarenheter av att arbeta i grupp. Det vore önskvärt att 
eleverna fick träna sig att arbeta i ett konjunktivt grupparbete, d.v.s. ett 
grupparbete som är beroende av att också den svagaste deltagaren i grup-
pen har lyckats genomföra sin del i detta arbete. Ett annat alternativ är det 
kompensatoriska grupparbetet där syftet är att eleverna skall komma fram 
till en gemensam slutsats eller bedömning, att de väger samman olika 
åsikter inom gruppen och som innehåller en diskussion där deltagarna får 
redogöra för sina uppfattningar och argumentera för dessa. Det kompen-
satoriska grupparbetet kan spela en viktig roll för elevernas personlig-
hetsutveckling (Granström och Einarsson, 1995), men det kan vara svårt 
att genomföra om eleverna saknar erfarenheter och kunskaper som detta 
sätta att arbeta i grupp. Det kompensatoriska grupparbetet medför även 
svårigheter när eleverna skall värderas i fråga om deras kunskapsinhämt-
ning, d.v.s. vem har lärt sig vad. Å andra sidan är detta redan ett betydan-
de problem även i det sätt som verksamheten nu bedrivs. Ett sätt är för-
stås att helt ta bort betygsbedömningen, eller i varje fall tona ner betydel-
sen på det moment som uppdraget utgör. Nackdelen med detta är att be-
tygen för en del elever fungerar motiverande, även om de för andra sak-
nar mer eller mindre betydelse. Betygen kan självfallet även fungera som 
ett sätt att tvinga de motsträviga att utföra sitt uppdrag. En före detta elev 
ger följande kloka och insiktsfulla svar på frågan: ”Skulle du vilja re-
kommendera lärare/elever att arbeta på ett motsvarande sätt som ni gjorde 
i Uppdrag Orsa?” 
 

Både och, mycket beror på vad det är för ålder på eleverna, hur bra 
arbetsklimatet är hos eleverna, vilka ämnen det rör sig om, hur 
pass mycket handledarresurser det finns och hur pass stor kompe-
tens lärarna har av sådana arbetsmetoder.  
 
Ibland är det bra att lärarna delar in eleverna i grupper som de tror 
kommer att fungera, men som samtidigt kommer ge dem en del 
utmaning i att lära sig samarbeta. Men ibland fungerar det bättre 
att eleverna får välja dem som de trivs med och känner att de jobba 
bra med. Mycket handlar nog om ambitionsnivå och intresse. Det 
gäller framför allt att få eleverna intresserade av det de gör. Att få 
dem förstå varför de gör det. (F.d. elev) 
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På vilket sätt grupperna lämpligast sätts samman avgörs slutligen av syf-
tet med uppdraget. I uppdragens nuvarande form framstår kunskapsin-
hämtandet att vara i fokus, medan förmågan att arbeta i grupp och att 
samarbete för att komma fram med ett gemensamt resultat fått en under-
ordnad roll. 
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Bloggen som pedagogisk idé 
Ett sätt att göra elevernas arbete med sina uppdrag mera synligt har ut-
vecklats till att använda s.k. bloggar som publiceras på Uppdrag Orsas 
hemsida under den tid uppdraget pågår. Att använda bloggar är en idé 
som växt fram allt eftersom verksamheten utvecklats. ”De första åren 
hade vi loggböcker och det fungerade inte.” (Lärare, intervju) Från och 
med 2006 år uppdrag användes bloggskrivandet. Eleverna blir i en del 
fall, som det verkar, inspirerade av att skriva bloggar och att de på det 
sättet får tillfälle att träna att skriva, medan det samtidigt finns elever som 
har svårt att uttrycka sig i skrift och därmed också upplever det som svårt 
och besvärligt att skriva sina bloggar. I Kommunuppdraget 2006 och 
2007 ansåg cirka 20 procent av eleverna att de upplevde bloggandet som 
meningslöst. En elev sade till exempel att ”det var drygt med bloggning-
en.”(Elev, UK07) Å andra sidan var det 40 (2006) respektive 50 procent 
(2007) som istället uppfattade bloggandet som en värdefull aktivitet. Det 
första året verkar det också ha varit en rad tekniska problem vid bloggsk-
rivandet som troligen påverkade resultatet på ett negativt sätt. 
 
Elevernas bloggar är genomgående beskrivande där de redovisar vad de 
har gjort under sitt ”uppdrag”. ”Intressant att läsa elevernas bloggar och 
följa med i deras arbete.” (Lärare, UK07) Beskrivningarna varierade i 
fråga om hur detaljerade och reflekterande de var hur språket behandla-
des.  
 

Bloggen är G i svenska. Jag tycker, att många skriver torftigt. 
Trots allt ger det viss information, Tyvärr verkar inte eleverna 
tycka, att det är så viktigt. Många slarvfel som t ex namn med liten 
bokstav mm. Har våra elever för dåliga kunskaper i svenska? (Lä-
rare, UK07) 

 
Ett exempel kan se ut på följande sätt där det ges en omfattande och re-
flekterande beskrivning av vad som ägde rum. Språket är välformulerat, 
med en del smärre språkfel, men ändå välskrivet och lätt att följa: (Anm. 
min anonymisering av namn) 
 

Nu har det gått lite mer än två veckor och uppdrag orsanäringsliv 
är över. De här två veckorna har vart roliga och utmanande. Man 
har lärt sig mer om livet utanför skolan och hur man ska utnyttja 
tid. Det har inte vart roligt hela tiden, men så ska det inte vara. Det 
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kan ha varit väldigt jobbigt vissa stunder när inte allt har funkat 
som man själv ville.  
 
Under uppdraget har vi inte haft några lektioner och man har fått 
bestämt själv hur man ska använda och utnyttja tiden som bäst. Det 
är faktisk inte det enklaste, man tror ena stunden att man har allt 
under kontroll och nästa stund har man mer saker att göra en vad 
man tänkt sig. Det är då det kan bli för mycket och sen om något 
går fel då känns det ganska hopplöst.  
   
På tisdagen hade vi redovisningen uppe på sker. Innan allt folk 
kom så fick man göra ordning sina bord som gick snabbare än vad 
jag hade trott. Eftersom man var klar snabbt med sin monter kän-
des det som en evighet innan allt folk kom. Men det är nog skönare 
att bli klar tidigt så man hinner samla sig lite innan alla människor 
kommer som ska titta. Det kändes som man hade allting under kon-
troll hela kvällen och det flöt på bra. 
 
Vi var den sista gruppen som skulle redovisa det var en lång vän-
tan. Man titta på en redovisning till den andra och hoppades på att 
det skulle vara ens egen tur snart. Men det kändes bra att vara sist 
också för då kunde man titta på alla andra grupper och kolla hur 
man skulle göra och hur man inte skulle göra.  
 
Till slit var det vår tur. Nervositeten kom precis innan jag skulle gå 
upp scenen. Det var då man började tänk om något skulle gå fel el-
ler tänk om man skulle få hjärnsläpp när alla lyssnar på en. När 
man stod där uppe och väntade på att få börja prata var man som 
nervösast. Det kändes som om alla tittade på en, fast man vet att 
dom inte gjorde det. Men direkt när man öppnade munnen och bör-
jade prata släppte allt. Man var inte lika nervös att göra bort sig 
och man kunde inte tänka på att få hjärnläpp för man hade fult upp 
att prata. Redovisningen gick väldigt snabbt, nästan för snabbt man 
ville nästa gå av scenen för när man vält kommit i gång vill man 
inte gå av.  
 
Hela redovisningen gick jätte bra och det flöt på. Och det där med 
att man ville fortsätta prata är nog ett bra tecken. Det visar att man 
skulle vilja göra om det igen. Att prata inför så här många folk är 
ganska ovant första gången men nästa gång man ska redovisa kan-
ske det inte är lika mycket folk och då kommer det kännas som en 
Peace of cake.  
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Om jag kort skulle få kommentera de här två veckorna hade det va-
rit. Två veckor av utmaning, pest, rolig, tråkig och krävande. Man 
har fått lära sig hur man ska använda tiden som bäst och att samar-
beta med personer som man aldrig har gjort förut. (Internet 1) 

 
Ett annat exempel där vad som hände på ”arbetsplatsen” beskrivs med ett 
vårdat språk, om än något mindre detaljerat. (Anm. min anonymisering 
av namn): 
 

Hej :)  
I dag var det våran första praodag på arbetsmarknadsenheten. Da-
gen började med att vi pratade med AR om vad vi ska göra under 
dessa två dagar. Sen gick vi ner till kommunhuset för att träffa HP, 
arbetsmarknadesansvarig. Han berättade vad arbetsmarknadsenhe-
ten är till för. Efter lunch besökte vi Allfix och Returbutiken. Där 
fick vi veta vad dom håller på med. Sen hjälpte vi till i butiken och 
med ris hämtning till soptippen.  
 
Det har gått bra. Men det har inte vart så jättekul hela tiden. I mor-
gon ska vi få reda mer på vad A gör och han arbetskamrat som har 
hand om de arbetslösa ungdomarna.  
 
Vi har lärt oss vad arbetsmarknadsenheten är och vad dom gör. (In-
ternet 1) 

 
Ett annat exempel, där beskrivningen är mindre utförlig och språket mera 
talspråkaktigt är följande (Anm. min anonymisering av namn): 

 
Idag är det den sista dagen vi skriver blogg! 
 
Vi började dagen med att ha klasstid med E, vi pratade lite om 
veckan vad som hände. Sen så började vi göra klart power point. 
sen efter vi hade gjort klart allt så gick vi igenom va vi skulle säga. 
Sen så slut. (Internet 1) 

 
Ett annat exempel där språket är mera utsvävande och har karaktär av tal-
språk (Anm. min anonymisering av namn): 
 

S: Hejsan :D Idag ska vi jobba bara :P Jag ska iväg ett tag för att få 
spec hjälp i matte.. Vi blev nyss klara med hemkunskapen^^Vi ska 
börja med matten snart tror jag eller typ svenska va det nog. Marre 
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är sjuk för hon har feber eller nått. hon är sjuk i alla fall. Det 
kommer gå sjukt dåligt med matten eftersom vi inte fattar vad man 
ska göra för att få G... Men vi kommer nog på det snart... Det har 
gått bra så här långt i alla fall, hoppas att det fortsätter så bara. 
Imorgon ska vi planera idrotten vi ska göra med dom på hemtjäns-
ten. Men allt har iallafall gått bra idag. Tekniken är väldigt svår att 
komma igång med, för det är alltid fullt när det är öppet. (Internet 
1) 

 
Ytterligare ett exempel på, vad man kan förmoda, en ointres-
serad elev: ”heej, i dag har jog å A spela kort sen har vi vart 
på smid gårdern å där ficka vi de va gott sen sluta vi.” (Inter-
net 1) 

 
De kommentarer som ges är huvudsakligen från lärare, ofta med någon 
typ av uppmuntrande kommentar: 
 

Det var kul att höra för en svensklärare att ni fick varsin bok! :) Då 
ser jag fram emot en jättebra bokrecension på era böcker till nästa 
termin. Det låter som om ni har fått lära er en hel del. (Internet 1) 

 
Det var däremot vanligen relativt svårt för lärare att ge adekvat feed-
back, bl.a. på grund av att det är många elever som skriver samtidigt un-
der en begränsad tidsperiod, vilket medför att lärarna omöjligen har den 
tid som behövs för att kommentera språket i elevernas bloggar. ”Det är 
svårt att få tid att läsa dem och ännu värre att få tid att kommentera dem.” 
(Lärare, UK07) Från en pedagogisk utgångspunkt finns det också en del 
problem kring hur lärarna kan förhålla sig till de texter som eleverna skri-
ver.  
 

Vissa elever förstår precis hur dom ska skriva, andra elever … det 
var jättemånga tjejer som skrev väldigt mycket förkortningar och 
jag visste inte vem som skrivit vad och vad dessa förkortningar be-
tyder. Det är lite svårt att sätta betyg på språket då. (Lärare, inter-
vju) 

 
Bloggskrivandet ger, på gott och ont, en tydlig bild av vilka elever som är 
duktiga på att skriva och vilka som har problem med detta. Ett rimligt an-
tagande är att bloggskrivandet kan inspirera de som redan är duktiga, men 
vad händer med de andra?  
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Starkare elever, dom vet att dom ska skilja på skriftligt och chat 
med kompisar, men de svaga eleverna vill gärna skriva som dom 
gör med kompisarna. (Lärare, intervju) 

 
En positiv tolkning är att eleverna motiveras att försöka utveckla sin för-
måga att skriva därför att bloggskrivandet blir ett konkret exempel på att 
skrivandet kan vara användbart i praktiken. Resultatet kan dock lika gär-
na bli det rakt motsatta, d.v.s. att de avskräcks från att vilja skriva. I detta 
ligger en betydande pedagogisk utmaning, d.v.s. hur bloggskrivandet kan 
stimulera och motivera även elever som är ovana skribenter. Elevernas 
bloggskrivande verkar även ha en kontrollerande och övervakande funk-
tion där elevernas aktivitet och vad de presterat relativt enkelt kan över-
blickas. ”Bloggen är väldigt bra för oss andra också för att ha koll på sin 
egen grupp.” (Lärare, intervju) ”Fördelen är ju att vi kan gå in och läsa 
även om vi inte ska rätta dom.” (Lärare) Bloggarna fungerar även för att 
ge verksamheten publicitet genom att i princip vem som helst kan gå in 
och läsa dessa. Många av de elever jag samtalade med ansåg till exempel 
att det var roligt och stimulerande att finnas med på Internet. 
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Uppdraget redovisas ”offentligt” 
 
 

 
Arwin och Björn visar modellen de har byggt under 
Uppdraget. (Foto: Internet 1) 

 
En viktig pedagogisk poäng med Uppdrag Orsa framstår vara att det ska-
par det ”skarpa läge” som avsetts genom att elevernas uppdrag redovisas 
offentligt. I och med att resultatet skall presenteras vid en i förväg be-
stämd tidpunkt tvingas eleverna att planera hur de använder sin tid. Något 
som för många elever framstår som en svår och komplicerad uppgift, vil-
ket det förvisso också är. 
 

Dom vet ju att det är en deadline som dom inte kan förhandla 
framåt i tiden, annars är det lite så här att jag har inte gjort klart 
riktigt, kan jag lämna den på torsdag i stället, fast den skulle ha va-
rit inne på måndagen. Nu vet dom ju att redovisningen är nästa 
måndag och det kan dom inte flytta på. Vi måste vara färdiga. Det 
är bra. Det är verklighet. (Lärare, intervju)  

 
De offentliga redovisningarna inom både Uppdrag Orsa kommun och 
näringsliv har genomgående varit uppskattade. En viktig orsak kan vara 
att de flesta av oss gärna vill visa upp vad vi har gjort. Med moderna 
hjälpmedel kan bild och ljud användas på ett sätt som att det bidrar också 
till tämligen avancerade presentationer. För många elever är det även en 
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fråga om att våga övervinna att ett offentligt framträdande kan kännas 
svårt och skrämmande. 
 

Lyckas kan vara bara det att man vågar gå fram och säga några 
ord. Det kan vara svårt för många bara det, att det ger en kick så att 
man så småningom vågar mer och mer och att man lär sig av var-
andra genom att lyssna på varandras redovisningar. /…/ Jag tror att 
det blir lite mera konkret, att inte bara blir en presentation, utan 
segern över sig själv, att våga. (Lärare, intervju)  

 
En före detta elev ger följande bild: 
 

Redovisningen var dessutom rolig, om än väldigt nervös, vill jag 
minnas. Det var intressant att se hur de andra grupperna hade arbe-
tat och hur deras produkter och montrar såg ut. (F.d. elev) 

 
Följande citat från bloggskrivandet kan ge en uppfattning om hur dessa 
redovisningar kan ge en bild av de offentliga redovisningarna från ett 
elevperspektiv. 
 

Idag har vi haft våran redosvisning på skolan för alla föräldrar och 
kompisar. Vi började i morse med att prata lite med C om hur vi 
skulle lägga upp dagen osv. Efter det så gick vi och skrev klart vå-
ran powerpoint redovisning i bildsalen. När det blev klart så gick 
vi till C som var på sitt rum och så provredovisade vi för han. Han 
sa att det var bra och tur var det:) 
 
Sen så åkte vi hem och åt och vilade upp oss in för kvällen. Jag 
kom tillbaka till skolan ca 17.00. Vi skulle träffas vid 17.30 men 
jag hade en sak jag fick lov att fixa. Sen så börajde vi med att gå 
på B och A redovisning där dom berättade om Miljökontoret. Sen 
var det H grupp som skulle redovisa, det var lite strul med projek-
torn men sen så ordnade det sig och dom gjorde sin redovisning 
bra tyckte jag. Efter det så gick vi och tittade på A´s grupp som 
hade varit på näringslivkontoret, även det var en bra redovisning. 
Väldigt genomtänkt. 
 
Sen så var det våran tur. Vi var ganska nervösa inför det men det 
gick faktiskt väldigt bra. Vi började med att presentera oss och sen 
så pratade K och F om Praodag 1 och jag pratade om dag 2. Sen så 
berättade jag om hur vi hade tänkt när vi hade gjort vår teknikmo-
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dell. Efter det så pratade jag lite om So rapporten som handlade 
om pengar och en vettig budget. 
 
Sen så var det slut för oss, så vi tackade vår arbetsplats och våran 
handledare [min anm. kontaktperson]. Sen så frågade vi om det 
var några eventuella frågor och CH frågade om vi skulle vilja job-
ba med barn och utbildning. F kunde tänka sig det men inte K. Slut 
för den här gången. /…/. (Internet 1) 

 
Hur viktigt ansåg eleverna att deras offentliga redovisningar var? Om vi 
tar Uppdragsmässan hösten 2006 så ansåg närmare 70 procent att det var 
en viktig händelse. ”Självklart är det viktigt att man får lära sig hur det är 
att driva ett företag och så vidare.” (Elev, UN06) Av kontaktpersonerna 
på företagen ansåg närmare 80 procent att företagsmässan är viktig och 
ingen angav att den var oviktig. ”Ungdomarna är framtidens företagare i 
kommunen och det känns bra att allmänheten är intresserade av deras 
idéer och synpunkter på de företag vi har idag.” (Kontaktperson, företag) 
En annan av kontaktpersonerna fyller på med: ”Mässan lyfte hela upp-
draget för mig och troligen för eleverna. Där fick dom verkligen visa vad 
bra dom är.” (Kontaktperson, företag) Däremot var det endast cirka 35 
procent som ansåg att uppdraget var viktigt och ungefär lika många ansåg 
att det inte var viktigt för deras företag. Enigheten var dock total (95 %) 
om att uppdraget generellt sett är viktigt sett från ett samhällsperspektiv. 
Hälften av kontaktpersonerna ansåg att finalkvällen var bra, medan runt 
15 procent hade en motsatt uppfattning. Den kritik som fanns gick i hu-
vudsak ut på att programmet blev alltför långt utdraget i tid. En tredjedel 
av förtagen ansåg att de designprodukter som eleverna hade producerat 
kunde vara användbart för dem i något sammanhang.  
 

Man ser många företag som man aldrig har hört tals om. Så det är 
bra marknadsföring för företagen för det är ju så många vuxna som 
är där uppe på mässsan och kollar och kanske märker att ’oj, det 
här företaget är ju helt nytt för mig och skulle kunna ge mig något 
som jag behöver’. (Elev, UN06) 
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Figur 6. Elevernas bild av hur viktig Uppdrag Orsa Näringsliv och 
Uppdragsmässan är. (UN06) 
 

”Jag tror att det hjälper den och det får oss ungdomar att sätta oss 
in i de lokala företagen och kanske till och med så mycket att vi 
skulle kunna tänka oss att jobba med nått av företagen när vi ska 
börja jobba. (Elev, UN06) 

 
Elevernas hoppades även att deras uppdrag skulle kunna få betydelse för 
företagen: ”Alla företag får billig pr och alla Företagarna lär sig om de 
andra företagen, vilket de kan ha nytta av i framtiden om de behöver nå-
gon tjänst eller produkt av dem.” (Elev, UN06) Eleverna framförde även 
att det var viktigt att företagen uppskattade deras ansträngningar. ”Jag 
hoppas att företagen uppskattar vårat arbete, och får ut någonting ut av 
det.” (Elev, UN06) Flera av eleverna ser Uppdragsmässan insatt i ett stör-
re sammanhang. 
 

Det är ju viktigt att ungdomarna får komma ut i näringslivet och se 
hur det verkligen fungerar och inte bara läsa om det i böcker. Detta 
gynnar ju självklart företagen inför framtiden, eftersom ungdomar 
får mer kunskaper om företagen. Företagen får dessutom mycket 
gratis marknadsföring, vilket självklart också gynnar dem, framför 
allt de nystartade företagen eftersom många personer säkert inte 
vet om att de finns. (Elev, UN06) 

 
Företagens engagemang verkar ha ökat allt eftersom. 
 

Företagens engagemang är naturligtvis helt avgörande för att ele-
verna ska kunna göra ett bra uppdrag. Detta engagemang har klart 



  63 

ökat/förbättrats för varje år som uppdraget genomförts. De allra 
flesta lägger ner stor möda och omsorg för att arbetet ska bli bra. 
fungerar. (Ordförande, Företagarna) 

 
Knappt 40 procent av de elever som deltog i kommunuppdragen 2006 
och 2007 anser att ”Öppet-hus-kvällen” är viktig för Orsa kommun (se 
figur 7). En elev uttryckte till exempel: ”Jag tror att det är bra, för elever-
na lär sig mkt om hur en kommun fungerar. Det är nog bra för kommu-
nen.” En annan sade: ”Det är bra att få komma ut och prova på arbetsli-
vet.” Någon är mera tveksam till uppdragets värde: ”Jag tror inte [att det] 
spelar så stor roll om vi inte skulle ha uppdraget.” 
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Figur 7. Elevernas bild av hur viktig ”Öppet-hus-kvällen” är. 
 
De kommunala kontaktpersonerna framhöll genomgående (93 % år 2006) 
att sättet att redovisa Uppdrag Orsa sker på ett bra sätt, liksom att de tror 
att arbetsformen som sådan är bra (UK07). Även lärarna har uppskattat 
denna redovisningsform, så ansåg närmare 90 procent (UK07) att de var 
nöjda med detta sätt att redovisa uppdragen: ”Det var kul att se att så 
många klarade av att ta ansvar för sitt arbete och att faktiskt alla i klasen 
gick upp och redovisade på redovisningskvällen.” Ett sammantaget om-
döme över de avslutande redovisningskvällarna är att de fungerade väl 
och får närmast ses som en succé.  
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6.4 ”Uppdragens” effekter på skolarbetet och påverkan på 
elevernas förståelse för arbetslivets villkor 
 

För båda uppdragen så anser jag att de helt klart ökande insikter 
och kunskaper i förhållande till om de skulle endast ha fått före-
läsningar i skolan och var på "prao". När sedan eleverna kommer 
till gymnasiet i Mora så märker de (efter ha frågat en del) att de 
har mer insikt/kunskaper om företag från den egna  kommunen i 
jämförelse med andra elever. Själva arbetssättet är också en stor 
del i uppdraget där processen och arbetssättet mer liknar arbetsli-
vet de kommer till än den i skolan. (Tjänsteman, kommunens När-
ingslivskontor) 

 
En viktig del av Uppdrag Orsa är självfallet vilka effekter detta har för 
eleverna, d.v.s. hur kan de erfarenheter de gör när de utför sina uppdrag 
kopplas till deras lärande om arbetsliv och samhälle.  
 

Jag tror att det är viktigt att variera arbetssätt i skolan av många 
skäl. Eleverna bör lära sig att arbeta på många sätt vilket arbets-
markanden sen kan kräva. Det skapar mer spänning för eleverna att 
variera arbetssätt. Det tränar eleverna på att ta kontakt med okända 
människor och det lär eleverna att kommunicera med vuxna. (Pro-
jektledare, Uppdrag Orsa) 

 
I Kommunuppdraget 2006 uppgav till exempel närmare 90 procent av de 
kommunala kontaktpersonerna att de trodde att de kunskaper som elever-
na fått också skulle komma att visa sig vara viktiga för eleverna även i 
framtiden, en uppfattning som även delades av kontaktpersonerna ute på 
företagen. Det är ändå vanskligt att ha någon uppfattning om de olika 
uppdragens effekter på elevernas lärande. Det är svårt att på ett djupare 
plan veta något om hur till exempel eleverna tänker och vad de gör under 
uppdragstiden påverkar deras bild av arbetslivet. Resultatet kan närmast 
avläsas i hur lärare och elever handlar i olika situationer och hur de berät-
tar om sina erfarenheter. En lärare säger till exempel att de uppgifter ele-
verna har att utföra i matematik ger upphov till diskussioner på ett sätt 
som annars inte sker. 
 

Dom förstår inte riktigt vad vi är ute efter, men det blir ganska bra 
diskussioner av det. Vi diskuterar väldigt mycket matte under dom 
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här uppdragsveckorna, kanske tack vare att det är svårt och dom 
behöver hjälp, bara det är också bra. (Lärare, intervju) 

 
De involverade lärarna framhåller att de kunde se en progression i ele-
vernas tänkande och i deras förmåga att agera självständigt. Däremot kan 
det isolerat vara svårt att påstå att detta kan kopplas till de uppdrag ele-
verna genomför och att skilja detta från vad som sker i övrigt i elevernas 
vardag. 
 

Jag tror att dom tränar sitt tänk på ett annorlunda sätt. Dom måste 
ta ansvar själva och allt det här. Jag tycker att jag också ser en 
bättring mellan kommun- och näringslivsuppdraget. Dom vet lite 
vad som gäller. (Lärare, intervju) 

 
Många av eleverna verkade uppfatta detta sätt att arbeta som roligt och 
intressant. Även om de känner osäkerhet så utmanas många av uppdraget 
och de får möjlighet att ta initiativ och ansvar för arbetet. ”Det var bra för 
man fick bestämma tider själv och ta eget ansvar mycket mer.” (Elev, 
UK07) Det finns dock goda skäl att anta att denna bild har stora variatio-
ner för olika elever. 
 

Jag tycker att det var intressant och kul att ta eget ansvar, sen var 
det väl svårt att sätta igång arbetet. Man visste inte riktigt hur man 
skulle göra, men så fort man kom igång så gick det bra! Det var ro-
ligare än vanligt skolarbete för man fick ta eget ansvar, lär sig for-
tare och det var intressantare att lära sig! (Elev, UK07) 

 
Inte minst ger uppdraget en realistisk bild av hur det är att arbeta med 
tidsbegränsade uppgifter, till exempel i ett projekt, men också för att få 
en orientering av hur det ser ut i arbetslivet. 
 

Det var ganska drygt och framför allt stressigt, jag tycket vi har ha 
för kort tid på oss! Det skulle vara mycket bättre in det hade varit 
längre tid för annars hinner man inte med och jag tror även att pre-
stationerna och arbetet blir mycket bättre då. Men det har varit ro-
ligt med uppdraget för då har man kommit ifrån de vanliga skol-
ämnena och fått se hur det är ute i arbetslivet. (Elev, UK07) 

 
Näringslivschefen säger att Uppdrag Orsa betyder mycket för eleverna 
bl.a. därför ”att de och lärarna kan sätta skolarbetet i relation till det de 
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läser om i skolan samt att de får en praktisk bild av hur näringsli-
vet/samhället fungerar”.  
 

De får möjligheter att marknadsföra verksamheten/branschen både 
mot ungdomarna, men också på själva företagsmässan till alla som 
besöker mässan. De får också möjligheter att få tag i intresserade 
ev. sommarjobbare/framtida arbetskraft. Företagen får en bättre 
bild av skolan och dess arbete och vissa "förutfattade" uppfatt-
ningar om skolan klargörs. Det blir allt bättre/naturligare kommu-
nikation mellan skola-företagen. En bra marknadsföring för företa-
gen och kommunen är ju de fakto att Svensk Näringslivsundersök-
ningen utsett Orsa som Sveriges kommun nr 1 vad gäller skola-
arbetslivs, och det är företagen som svarat på enkäten. (Tjänste-
man, kommunens Näringslivskontor) 

 
Andra moment som hamnar i fokus att arbeta i en grupp och att få detta 
arbete att fungera, men även att ta kontakt med okända personer. Det är 
inte rimligt att utgår från att ett sådant arbete skulle kunna fungera helt 
problemfritt. Detta är något som eleverna behöver träna. Problemet är 
snarast att eleverna får ta ett rimligt stort ansvar, vilket i sin tur kan varie-
ra från elev till elev, vilket ytterligare komplicerar problematiken. 
 

Jag tyckte det var bra för att man fick bestämma tider själv. Men 
det var lite jobbigt att man fick så mycket ansvar, och att alla i 
gruppen inte tog sitt ansvar. Men man lärde sig mycket och man 
utvecklades. Att ta kontakt med okänt folk var också något man 
lärde sig. (Elev, UK07) 

 
Uppdrag Orsa kan ändå antas ge upphov till effekter för elevernas del 
som går bortom själva skolarbetet, till exempel för elevernas framtid som 
vuxna samhällsmedborgare. ”Har dom gått och hämtat en byggnadsrit-
ning och skall dom bygga ett hus om några år så vet dom vad det ligger.” 
(Lärare, intervju) Men, det kan också vara en fråga om att eleverna har 
skaffat sig kontakter som kan komma att bli värdefulla i framtiden, eller 
att de har bildat sig en uppfattning om vilka områden som intresserar 
dem. Områden inom vilka de kanske kommer att fortsätta att utbilda sig 
och senare bli yrkesverksamma inom, som anställda, eller som företagare. 
 

Om det visar sig att man har en bra kontakt på förvaltningen så kan 
det ju faktiskt ge sommararbete i framtiden också, respektive om 
man gör bort sig så ligger man sämre till. (Lärare, intervju)  
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Elevernas bild av företag och kommun 
Efter Uppdrag Orsa Näringsliv (UN06) hade eleverna i huvudsak skapat 
en positiv bild av företagen i Orsa, så uppgav till exempel närmare 65 
procent av eleverna att de hade fått en positiv eller mycket positiv bild av 
dessa. Det är bara ca 5 procent som har fått en direkt negativ bild. (Se fi-
gur 8) Runt 65 procent av eleverna anser att Uppdrag Orsa Näringsliv är 
en viktig aktivitet för Företagarna i Orsa. 
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Figur 8. Elevernas bild av företagen i Orsa efter Näringslivsuppdra-
get. 
 
En elev beskrev sin förståelse för näringslivets villkor på följande sätt ef-
ter det att uppdraget slutförts: 
 

Jag tycker att uppdraget har varit roligt och lärorikt. Jag tycker att 
det är bra att vi elever får den här chansen och att vi tar vara på 
den för det är viktigt och man lever sig in mycket mer på hur der är 
i företagslivet i Orsa. Det är kul. (Elev, ON06) 

 
En annan nöjd röst lät så här: 
 

Jag tycker att Uppdrag Orsa Näringsliv har fungerat bra, det har 
varit roligt och innehåller lagom med ämnen. Mer skulle bara bli 
jobbig om man vill satsa på mvg i alla ämnena. Men, jag tycker 
också at det har varit två roliga och trevliga veckor, med massor av 
skratt!! (Elev, ON06) 
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Drygt 60 procent av eleverna uppgav att de skulle kunna tänka sig att 
starta ett företag i Orsa (UN06). Ungefär hälften av eleverna ansåg att 
Uppdrag Orsa näringsliv också i hög grad har ökat deras kunskaper om 
vad det innebär att vara privat företagare. (Se figur 9) 
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Figur 9. Elevernas uppfattning om Uppdrag Orsa Näringsliv ökat 
deras kunskaper om att vara privat företagare. (UN06) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Uppdrag Orsa Näringsliv på ett positivt 
sätt verkar ha påverkat elevernas bild av företagen i kommunen. Närings-
livschefen anser att Uppdrag Orsa ger företagen en god möjlighet till 
”marknadsföring, framtida rekrytering, framtida entreprenö-
rer/samarbetspartners, ungas attityd till företagande.” En företrädare för 
kommunens näringslivsenhet säger att de medverkande företagens roll 
och engagemang i Uppdrag Orsa Näringsliv 
 

/…/ har klart ökat med åren, dock finns det mer att göra för att de 
skall se kopplingen mellan deras verksamhet/bransch och den 
framtida rekryteringen. De ser helt klar mycket positivt på arbets-
sättet och den slutliga finalen som blir efter varje uppdrag. (Tjäns-
teman kommunens Näringslivskontor) 

 
Elevernas bild av Orsa kommun varierar efter det att eleverna genomfört 
sitt uppdrag. Ungefär hälften av dem hade en positiv bild och en fjärdedel 
en negativ bild. (Se figur 10) 
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Figur 10. Elevernas bild av Orsa kommun efter kommunuppdraget. 
  
I 2007 års Kommunuppdrag svarade drygt 40 procent av eleverna att de 
fått ökade kunskaper om kommunen som arbetsplats, vilket var ca 10 
procent lägre än vid uppdraget året innan. Däremot var effekten på hur 
eleverna uppfattade kommunen och dess verksamhet inte särskilt verk-
ningsfull, så var det till exempel bara 1/3 del som uppgav att de skulle 
kunna tänka sig att arbeta för Orsa kommun i framtiden, medan i sam-
band med 2006 års uppdrag var det närmare 60 procent av eleverna som 
kunde tänka sig att arbeta i kommunen. Av de kommunala kontaktperso-
nerna (2006 och 2007) ansåg runt 75 procent att Uppdrag Orsa Kommun 
är viktigt för Orsa kommun och drygt 60 procent att kommunuppdraget 
har gett en positiv bild av hur det är att arbeta i kommunen. En bild som i 
huvudsak också delades av lärarna, men knappt 20 procent säger att de 
tror att elevernas bild av hur det är att arbeta i kommunen inte har gett 
eleverna en positiv bild, en uppfattning som hade minskat stöd vid 2007 
års uppdrag till under 10 procent av lärarna. Ungefär 40 procent av lärar-
na (UK07) uppgav att även deras kunskaper om Orsa kommun och dess 
verksamhet hade ökat och närmare 70 procent ansåg att uppdraget var 
viktigt för Orsa kommun. 
 

”Det är ett spännande projekt. Det tillför ju så mycket till skolan 
pedagogiskt. Det gör skolan till en mycket mera intressant arbets-
plats.” (Lärare, intervju) 

 
Attityden till kommunuppdraget från de kommunala förvaltningarna upp-
fattades från Näringslivekontoret kunna förbättra ytterligare  
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Den kan vara något sval ibland och på vissa förvaltningar, men 
med den nya personalchefen tror jag det kommer att bli bättre. Hon 
har en positivt synsätt på uppdraget. Även här gäller att få in tänket 
kring det offentliga och den framtida rekryteringsbehovet, kunna 
visa på intressanta och spännande jobb. (Tjänsteman, kommunens 
Näringslivskontor) 

 
Eleverna har i huvudsak uppskattat de båda ”uppdragen” inom Uppdrag 
Orsa.  
 

Förmodligen ett trevligt avbrott i skolvardagen som förhoppnings-
vis kan ge andra dimensioner på lärandet – att man förstår varför 
matematik, engelska osv. är viktigt, vilket förhoppningsvis motive-
rar. (Personalchef) 

 
Merparten av eleverna ansåg till exempel att det var värdefullt att få se 
hur det går till i arbetslivet, men flera sade att det var ont om tid för att 
hinna med att utföra ”uppdraget”. För att motivera eleverna ger en före 
detta elev följande råd: 
 

Att ge företagen som eleverna samarbetar med tillräckligt med in-
formation och guidning är nödvändigt för att skapa ett bra samar-
bete mellan parterna. Om inte eleverna känner sig väl mottagna 
och bemötta så kommer det nog att kännas väldigt jobbigt att för-
söka skapa något för det företaget. En bra utgångspunkt är nog att 
framhålla att eleverna kan hjälpa företaget, bl a inom marknadsfö-
ring. (F.d. elev) 

 
Även lärarna var i huvudsak nöjda med på vilket sätt Uppdrag Orsa ge-
nomförts. Det fanns även en del självkritiska röster som sade att samarbe-
tet skulle kunna utvecklas ytterligare, inte minst från arbetsgivarnas sida: 
 

Inställningen är i alltför hög utsträckning att detta är något vi gör 
för att vara snälla mot skolan, att vi ställer upp med praktikplatser. 
Inte att vi själva kan få ut väldigt mycket ur detta. (Personalchef) 

 
Även näringslivschefen är medveten om problemet, men har en förståen-
de inställning. 
 

Viktigt att de är med (och att de känner att deras medverkan upp-
skattas). Tror att deras deltagande måste bygga på lust och enga-
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gemang. Flertalet är mycket små och har små marginaler vad gäller 
produktionsstörningar och leveranser. Viktigt att vi "byråkrater" 
har en grundläggande förståelse för det! Jag är tacksam för att de 
ställer upp! 

 
Näringslivschefen fortsätter med att peka på att dialogen mellan de in-
blandade aktörerna behöver förbättras. 
 

Lite av samma sak där, men vi i kommunen borde i högre grad 
kunna anpassa oss till projektet. Förbättra dialogen ytterligare mel-
lan skolans personal (handledare), kommunledning, förvaltnings-
chefer och enhetschefer och förklara VARFÖR det är viktigt för 
kommunen att vi gör det här. Vi har en gigantisk rekrytering fram-
för oss, när våra medarbetare går i pension. 

 
Han fortsätter med att peka på att Uppdrag Orsa är en viktig verksamhet 
på flera olika plan. 
 

UO är viktigt för framtiden, men också viktigt att ha förståelse för 
att det ibland kan köra ihop sig för värd-företag/-förvaltningar. UO 
är viktigt men det är, trots det värde det har, sällan en huvudsak för 
deltagande företag/förvaltningar. Viktigt att berätta för eleverna 
om den verklighet som företagen lever i, så att de inte får en chock 
om företagaren/förvaltningen (tillfälligt) plötsligt måste prioritera 
något annat framför UO. Krävs en del inbyggd flexibilitet där. 
(Näringslivschef) 

 
Utvecklingsmöjligheterna uppfattades vara många. 
 

Här finns mycket att göra för utvecklingen. Jag skulle vilja se en 
tydligare koppling mellan uppdragets inriktning och företagens 
nytta. Jag kan väl också tänka mig att vi ska se mer på eleverna 
egna intressen och vilja som matchas mot företagen och då tror jag 
motivationen och intresset kan öka väsentligt. (Tjänsteman, kom-
munens Näringslivskontor) 

 
Skillnad med Uppdragen är stor. Kommunen börjar komma in 
mycket bra på de senaste två åren. Man ser stora pensionsavgångar 
som ett problem man arbeta med genom Uppdraget. Man får en 
chans att visa upp kommunen till 100 familjer i Orsa varje år. Då 
gäller det att bli bra på at visa upp en rättvis bild för ungdomarna. 
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Detta arbetar man med på ett sätt som säkert kan bli bra framöver. 
Det finns fortfarande en hel del att göra inom områdena informa-
tion och kommunikation så att alla parter verkligen förstår vad 
Uppdrag Orsa Kommun är. (Projektledare, Uppdrag Orsa) 

 
Den grundläggande idén för hur Uppdrag Orsa förefaller vara väl genom-
tänkt och i många avseenden välfungerande, även om det fortfarande 
finns en outnyttjad utvecklingspotential. Projektledaren för Uppdrag Orsa 
målar upp följande vision för framtiden. 
 

Vi kanske kan bli internationella med våra vänorter. Skolan måste 
hitta bra sätt att genomföra uppdragen så det inte tär på personalen. 
Vore kul att göra Uppdrag Orsa föreningsliv för sjuorna./…/. (Pro-
jektledare, Uppdrag Orsa) 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I läroplanen (Lpo 94) sägs att skolan har ett uppdrag att ”sträva efter att 
varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att få en 
inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv”. Elever-
nas kontakter med arbetslivet genom sina uppdrag utgör ett sammanhang 
som ger eleverna möjlighet att skapa en meningsfull bild av arbetslivet 
och dess villkor. Projektledaren för Uppdrag Orsa säger att skolan på det 
sättet kan ”förverkliga flera mål i läroplanen som skolan annars har svårt att 
nå. att arbeta med skolutvecklingsfrågor och att diskutera pedagogik på ett bra 
sätt i kollegiet.” (Projektledare, Uppdrag Orsa) Uppdrag Orsa framstår i det 
sammanhanget som att detta sätt att organisera verksamheten på ett bra 
sätt kan tillgodose dessa krav.  
 

Ett konkret projekt som omfattar flera ämnen och som engagrar 
många elever på ett helt annat sätt än traditionellt skolarbete. fun-
gerar. (Ordförande, Företagarna) 

 
Jag försöker från dessa utgångspunkter i ett avslutande diskussionsavsnitt 
lyfta fram några av de viktigaste slutsatserna från den utvärdering som 
genomförts avseende organisatoriska och pedagogiska konsekvenser. 
 
7.1 Organisatoriska aspekter 
De flesta som varit involverade i något av uppdragen verkade ha fått 
nödvändig informerade om grundidén och hur genomförandet var tänkt 
att ske. Trots detta finns fortfarande en potential för förbättringar, vilka i 
några avseenden framstår som nödvändiga.  
 

Ett gediget arbete har under många år genomförts av många män-
niskor. Skolans egna arbete måste dock planeras än bättre så att 
inte man sliter ut sig. Det behövs även där mer diskussioner kring 
arbetssättet och syftet så att förankringen blir starkare. (Projektle-
dare, Uppdrag Orsa) 

 
Något förvånande fanns det till exempel lärare som inte ansåg sig vara 
tillräckligt informerade, samtidigt som det också fanns elever som var 
osäkra inför hur de skulle utföra sitt uppdrag och som hade behövt veta 
mera om detta för att kunna göra en bra insats. En tänkbar förklaring kan 
vara att när det kommer till ny personal uppstår informationsmissar. De 
interna informationsinsatserna inom skolan behöver därför uppmärk-
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sammas. Problemet förefaller vara mindre i förhållande till de arbets-
platsförlagda kontaktpersonerna eftersom deras roll är mindre framträ-
dande, men det är förstås ändå angeläget att även dessa får nödvändig in-
formation. En möjlighet skulle kunna vara att lägga ut en genomarbetad 
och lättillgänglig information på Uppdra Orsas hemsida. 
 

Ett tidigt problem var att motivera deltagande företag. Skolans 
satsning var initialt enbart några enstaka eldsjälar. Bägge dessa sa-
ker har dock nu helt eliminerats. fungerar. (Ordförande, Företagar-
na) 

 
Samarbetet mellan elev – lärare fungerar i de flesta fall väl, men trots det-
ta skulle så mycket som 1/3-del av eleverna vilja, eller behöva, ha ytterli-
gare kontakt och stöd när de genomför sina uppdrag. Ansvaret faller på 
lärarna, även om också eleverna har sin del i detta. Troliga förklaringar 
till att det i vissa fall brister i stöd till elever kan bl.a. vara att lärarna inte 
har tillräckligt med tid för att klara denna uppgift då den konkurrerar med 
den övriga undervisningen och i en del fall även ointresserade elever, vil-
ka i sin tur skulle behöva extra mycket hjälp och stöd. Frågan om hur 
”stor plats” Uppdrag Orsa får ta behöver lyftas upp till diskussion bland 
de berörda partnerna. Är Uppdrag Orsa en konkurrent om tiden för den 
övriga undervisningen, eller är det en integrerad del av denna? Verksam-
heten bör organiseras så att elevernas kontakt med lärarna säkerställs. 
Den kanske viktigaste aspekten förefaller vara hur grupparbetet inom 
uppdraget organiseras och samtidigt framstår det vara den enskilt vikti-
gaste faktorn för att verksamheten skall kunna fortsätta och utvecklas vi-
dare, något som 80 procent av lärarna instämde i vid 2007 års kommun-
uppdrag. 
 
 
7.2 Pedagogiska aspekter 
Det är självfallet inte möjligt att dra några alltför långtgående slutsatser 
om hur uppdragen påverkat elevernas motivation och studieresultat. Å 
andra sidan finns flera exempel där eleverna motiverats av sina uppdrag 
och där kopplingen mellan teori och praktik fungerat på avsett sätt. Att 
från insidan få se hur det fungerar på en arbetsplats, i ett företag eller i en 
kommunal förvaltning ger nya insikter för eleverna. Projektledare för 
Uppdrag Orsa framhåller att eleverna på det här sättet kan:  
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• lära sig kontakta okända människor  
• träna enskilt arbeta och arbete i grupp 
•  träna självförtroende  
• påbörja ett aktivt medborgarskap och lära sig mer om hur samhället 

egentligen fungerar. 
 
Även om det finns en del brister måste kontaktpersonerna i företagen och 
i de kommunala förvaltningarna ges en eloge för det sätt de tar sig an sina 
uppgifter.  
 

Eleverna får en möjlighet att visa upp sig och knyta kontakter med 
företag/arbetsgivare. Nästa steg kan t ex bli ett sommarjobb e dyl. 
Eleverna kan i detta projekt visa upp andra färdigheter än i tradio-
nellt skolarbete. fungerar. (Ordförande, Företagarna) 

 
Erfarenheter från verksamheten visar också att elever till exempel är posi-
tiva till att skriva bloggar, vilket samtidigt kan motivera till fortsatt skri-
vande i andra sammanhang. Kanske skulle bloggen senare kunna följas 
upp mera systematisk inom bl.a. svenskämnet, där läraren utgår från varje 
elevs nuvarande förmåga att uttrycka sig i skrift. Bloggarna ger även 
andra möjligheter, som till exempel, att ta upp ett samtal om hur uppdra-
get utförts, d.v.s. arbetsplanering, men även för att diskutera grupparbetet 
och dess svårigheter och fördelar och vad det kan betyda för framtiden att 
kunna arbeta i grupp. Med tanke på att det är mycket som skall hinnas 
med under uppdragstiden riskerar bloggskrivandet att bli något av en fri-
stående aktivitet där elever tycker att det är roligt att synas och finnas på 
nätet. Baksidan av detta är att de elever som har problem med sitt skri-
vande, eller är rädda och osäkra av andra skäl för att ”hängs ut” i offent-
ligheten. Om bloggskrivandet sker i grupp och på ett sådant sätt att 
grupparbetet fungerade väl skulle något av detta problem försvinna, sam-
tidigt som elevernas skulle tvingas att träna sin förmåga att arbeta i 
grupp. Det vilar i det avseendet ett stort ansvar på lärarna både för formen 
och för innehållet i detta arbete. Ett avgörande problem förefaller vara att 
lärarna inte förfogar över den tid som skulle behövas för att klara detta. I 
annat fall måste bloggskrivandet ifrågasättas, även om många elever som 
gillar att skriva dessa och att det även förekommer gruppskrivna bloggar, 
så är det alltför många elever som utsätts för en betydande press. Ambi-
tionen med bloggen är vällovlig, men det finns således också en baksida 
på detta mynt. Detta problem förefaller däremot vara löst i de avslutande 
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”offentliga redovisningarna” av uppdragen genom att dessa sker i grupper 
och där eleverna tillsammans med lärarna har planerat hur presentationen 
skall ske. I detta moment förefallet också stödet till eleverna vara bättre. 
Kanske för att här ”hängs” i annat fall även lärarna ut på ett mera påtag-
ligt sätt om presentationen misslyckas. Den stora förtjänsten både med 
bloggskrivandet och med de offentliga redovisningarna förefallet vara att 
dessa ger verksamheten en välförtjänt uppmärksamhet. 
 
Sammanfattningsvis bör följande teman bli föremål för överväganden: 
 

• Ökad samverkan lärare – elev 
• Utveckla formerna för grupparbetet 
• Utveckla formerna för bloggskrivandet 
• Fortsatt satsning på ”offentlig” redovisning 

 
Avslutningsvis torde inte vara någon överdrift att påstå att Uppdrag Orsa 
uppfattas fylla en viktig funktion för eleverna, som ett stöd för att organi-
sera och genomföra undervisningen, men även för de involverade företa-
gen och kommunen har uppdragen ett värde, till exempel genom de in-
formationsmaterial om verksamheten som eleverna producerar. Dessa in-
formationsmaterial är i många fall välgjorda och kan till exempel av en 
del företag användas i deras verksamhet. Uppdrag Orsa framstår sam-
mantaget som något som hela bygden slutit upp kring och är därmed be-
tydelsefullt för hela orten.  
 

Skolans engagemang är absolut viktigast för att kunna genomföra 
detta bra. Jag är glad och imponerad av att dom sätter så mycket 
resurser till detta.  (Ordförande, Företagarna) 

 
Uppdrag Orsa förfaller från dessa utgångspunkter vara något som är värt 
att fortsatt satsa på inför framtiden. 
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Bilaga 1 
2007-10-05 
 
 
1. Viken/vilka anser Du vara de bärande tankarna bakom Uppdrag Orsa 
(UO)? 
2. Hur ser Du på de medverkande företagens roll och engagemang i UO? 
3. Hur ser Du på de medverkande kommunala förvaltningarnas roll och 
engagemang i UO? 
4. Hur ser Du på skolans roll och engagemang i UO? 
5. Vad anser Du att UO betyder för eleverna (t.ex. i form av kunskapsin-
hämtning och erfarenheter av arbetslivet)? 
6. Vilka möjligheter anser Du att UO ger för: 
a) företagen 
b) de kommunala förvaltningarna 
c) skolan 
d) eleverna 
7. Har det funnit problem med att organisera och genomföra OU och vil-
ka har dessa i så fall varit? 
8. Har Du idéer hur UO skulle kunna vidareutvecklas för framtiden? 
9. Övriga synpunkter som Du vill framföra: 
 
TACK!!! 
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Bilaga 2 
 
 
FRÅGOR 
 
Om Du tänker tillbaka på de uppdrag inom Orsa kommun som Du 
genomförde hur tänker Du om detta idag avseende: 
 
1. Vad kommer Du ihåg från Uppdrag Orsa och som viktigt för Dig idag? 
2. Vilka är Dina positiva minnen av Uppdrag Orsa? 
3. Vilka är Dina negativa minnen av Uppdrag Orsa? 
4. Skulle Du vilja rekommendera andra lärare/elever att arbeta på ett 
motsvarande sätt som Ni gjorde i Uppdrag Orsa? Om ja, eller nej, vilka är 
Dina skäl till detta? 
5. Jag skulle också vilja framhålla följande: 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN  
 
P.S. Har Du frågor kan Du maila, eller ringa mig. 
 
 
 
 
 


