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Sammanfattning–Vi beskriver en nyligen införd modell för 

arbetsintegrerat lärande (AIL) eller co-op (co-operative 

education) på högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik 

respektive elektro- och datorteknik. Modellen innebär att genom 

samverkan med företag i närregionen erbjuda och garantera ett 

antal programstudenter feriearbeten under två perioder, samt 

examensarbeten. I modellen ingår också företagsanknutna 

projektarbeten och en studieresa. Upplägget förväntas bidra till 

positiva effekter för samtliga parter, för utbildningsprogrammen, 

för samarbetsföretagen samt för studenterna. Vi förklarar även 

hur arbetsintegrerat lärande stöds av vedertagna lärandeteorier. 

 
Nyckelord–Arbetsintegrerat lärande, socio-kulturellt 

perspektiv, näringsliv, ingenjörsutbildning.  

 

I. INTRODUKTION 

RBETSINTEGRERAT lärande (AIL) eller ”co-operative 

education” (co-op) är en samverkansform som syftar till 

att integrera praktisk arbetslivserfarenhet som ett 

lärandemoment under en pågående utbildning. Genom 

återkommande arbetsperioder vid samarbetsföretag med 

handledd praktik får studenterna ökad förståelse för den 

kommande yrkesrollen, möjlighet att koppla ämnesteorier till 

praktiskt arbete och därmed en god grund att utveckla sin 

ingenjörskompetens och ett gott stöd för utveckling av sina 

professionella färdigheter. 

 

Vi presenterar en pedagogisk modell för arbetsintegrerat 

lärande (AIL), som är under utveckling för två 

högskoleingenjörsprogram vid Umeå universitet. Vi ser 

samarbetet som en ”vinna-vinna-situation” för de tre 

involverade parterna, studenterna, universitetet och 

avnämarföretagen. Det förväntas innebära en rad positiva 

effekter för:  

 

i)  studenternas lärande och lärandeprocessen, där lärande, 

kunskap och arbete integreras i ingenjörsutbildningen. 

ii)  utbildningsprogrammens kvalitetsarbete, som öppnar 

möjligheter att levererera utbildningar som bättre kan anpassas 
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till de kompetenser som efterfrågas i företagen  

  iii)   företagen, som får ökade möjligheter till exponering 

mot studenterna, och möjlighet att i ett tidigt skede testa 

potentiella anställda.  

II. MODELL FÖR ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE 

A. Kort bakgrundsbeskrivning 

Initiativet till utveckling av modellen togs ursprungligen under 

år 2012 av en företagsgrupp i Örnsköldsvik, med verksamhet 

inom maskinteknik-, elektronik- och datateknikområdena. 

Diskussioner mellan universitetet och företagen resulterade i 

ett förslag till en anpassad pedagogisk co-op modell. 

Diskussionerna utvidgades under våren 2013 varvid även 

några företag i Umeåområdet inkluderades i samarbetet. En 

försöksomgång med antagning till co-op platser gjordes under 

tidig vår 2013. Vid den första omgången (försöksomgången) 

antogs 9 co-op studenter, varav 7 manliga och 2 kvinnliga, av 

totalt 12 sökande. 

 

B. Beskrivning av modellen/upplägget 

Målet är att årligen erbjuda ett antal co-op platser per år per 

program. Exakta antalet platser beror på tillgänglighet och 

handledarresurser hos företagen. Studenterna garanteras 

samverkansinslag, projekt- och feriearbeten kopplat till 

utbildningen. Vi har tagit fram ett gemensamt koncept för 

programmen i maskinteknik och dator- och elektronik, då flera 

av företagen har behov av kompetens inom båda dessa 

teknikområden. För närvarande omfattar samarbetet följande 

företag: BAE-systems, Bosch Rexroth, Sanmina-SCI, 

Knightec, i Örnsköldviksområdet, samt Ålö AB, GE 

Healthcare, Komatsu Forest och Lövånger elektronik i 

Umeåområdet. Vi kommer att arbeta för att samarbetet 

utvidgas till att omfatta fler företag.  

 

En översikt av upplägget framgår av Tabell 1, nästa sida. Den 

första aktiviteten utgörs av en studieresa för nybörjar-

studenterna år 1. Resan förläggs under inledande 

ingenjörskurs, som är den första ordinarie kursen på 

utbildningen, och samtliga studenter inbjuds att delta. Syftet 

med studiebesöken är att introducera co-op modellen för hela 

studentgruppen och ge möjlighet för företagen att visa upp sin 

verksamhet. Studieresan genomförs under två dagar, och ingår 

även som ett delmoment i den inledande ingenjörskursen.  
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Nästa aktivitet innebär att intresserade studenter får ansöka om 

en co-op plats på något eller några av samarbetsföretagen. I 

samband med ansökan får studenterna information om hur 

man skriver CV och personligt brev. Ansökan ska i princip 

utformas som en vanlig arbetsplatsansökan. Därefter sker en 

intervjudag, där representanter från företagen träffar de 

sökande. Tilldelning av platserna sker efter det att företagen 

förordat ett förslag på fördelning. I de fall flera sökanden finns 

till en plats får man fördela platserna så att både den sökandes 

och företagets önskemål tillgodoses i största möjliga mån. 

Efter att platserna har fördelats, i början av vårterminen år 1, 

ges de antagna co-op studenterna möjlighet att under 1-2 dagar 

träffa sitt företag och sin kontaktperson/handledare. Studenten 

ansvarar själv för att ta kontakt med sitt företag inför 

introduktionsträffen på företaget.  

 

Den första sammanhängande arbetsperioden infaller under 

sommaren mellan det första och andra studieåret. Målet är att 

varje co-op student ska få 6-10 veckors betald 

praktik/sommarjobb. I detta ingår även att företaget avsätter 

resurser för handledning av studenten. 

 

Under höstterminen år 2 sker projektarbeten i samarbete med 

företagen. Projektarbetena integreras i någon eller några av 

programmets ordinarie kurser och omfattar cirka en veckas 

studietid. Projekten utgöras i grupper om 4-5 studenter. F.n. 

(höstterminen 2013) har tre företagsanknutna projekt 

engagerat 15 studenter enbart på högskoleingenjörs-

programmet i maskinteknik. Bland projektdeltagarna finns 

även studenter som inte har en co-op plats. Detta visar att co-

op samarbetet ”spiller över” till fler studenter på utbildningen, 

vilket i sig är positivt. Inslagen med företagsanknutna 

projektarbeten fortsätter under vårterminen år 2. 

 

Under sommaren mellan det andra och tredje studieåret 

infaller den andra sammanhängande arbetsperioden. Syftet 

med praktikperioderna, förutom att lära sig hur det går till på 

företaget, är även att de skall visa på någon form av 

progression. Första perioden kan t.ex. för en 

maskiningenjörsstudent utgöras av enklare arbetsuppgifter 

(verkstadsarbete eller motsvarande) medan den andra perioden 

inriktas mot mer kvalificerade uppgifter (som t.ex. 

produktionsplanering/konstruktion). Efter den andra 

arbetsperioden förväntas studenten ha mer erfarenhet och fått 

en tydligare inblick i sin kommande yrkesroll. 

 

Samverkan fortsätter under det tredje studieåret med inslag av 

förtagsanknutna projektarbeten på höstterminen och 

examensarbetet på vårterminen. Examensarbetet utförs på det 

företag där studenten tidigare har genomfört sin 

sommarpraktik. Efter att examensarbetet är slutfört avslutar 

studenten det formella co-op samarbetet med företaget. En 

möjlighet är kanske att han/hon anställs av företaget och 

påbörjar sin ingenjörskarriär där. 

  

En fördel med det valda upplägget är att det inte blir någon 

skillnad i studietid mellan en student som har en co-op plats 

och en som inte har en plats. En annan fördel tycks vara de 

pedagogiska vinsterna med arbetsintegrerat lärande för den 

enskilda studenten, som även spiller över till de som inte har 

co-op plats. Nedan följer en diskussion om hur arbetsintegrerat 

lärande stödjs av aktuella lärandeteorier. 

III. ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE KOPPLAT TILL 

LÄRANDETEORIER 

Den sociokulturella lärandeteorin kan på ett tydligt sätt 

kopplas till AIL. Denna teori är baserad på hur människor 

tillägnar sig praktiska erfarenheter och lär sig att använda dem 

i olika sammanhang. Lärandet sker i första hand genom 

deltagande i aktiviteter, och inte genom traditionell 

undervisning. I den sociokulturella teorin betonas användandet 

av både praktiska och intellektuella verktyg, som tillsammans 

med den omgivande miljön främjar kunskapsutvecklingen 

(Hassan och Schedin, 2013). AIL skapar förutsättningar för att 

ingenjörsstudenterna ska tillägna sig praktiska erfarenheter 

genom interaktion, praktik och aktiviteter samt att de ges 

möjlighet att reflektera över själva arbetet. Genom AIL får 

studenterna möjligheter att successivt utveckla och fördjupa 

sina kunskaper.  De erhållna kunskaperna kan ses både som 

verktyg för problemlösning och för att hantera situationer på 

ett reellt företag.  I detta sammanhang pekar Vygotskij 

(Vygotskij, 2001) på hur kunskaper kan utvecklas genom ett 

reflekterande förhållningssätt som främjar inlärningen. Där 

ingår också samverkan mellan människor och de kulturella 

verktyg (t.ex. datorer, sociala medier) som människor 

använder för att förstå och agera i sin omgivning. För 

ingenjörsstudenter kan det reflekterande förhållningssättet 

utgå från ”spontan” kunskap, som utvecklas med hjälp av AIL 

(t.ex. arbetsplatsförlagd praktik). Den kunskapen kompletterar 

i sin tur andra konkreta färdigheter och ämneskunskaper som 

erhålls i traditionella undervisningssituationer. Genom detta 

får AIL-studenten möjlighet till mer relevant kunskap, utöver 

den som sker traditionellt genom den verksamhetsförlagda 

praktiken. Schön (1987) redogör för en modell som kallas ” 

the reflected practitioner”.  Den bygger på att en yrkesverksam 

person är kunnig i att beskriva och skapa modeller av sina 

yrkeserfarenheter på ett professionellt sätt. Inom AIL kan 

studentens lärandeprocess beskrivas genom att två delar 

samverkar: den teoretiska och den verksamhetsförlagda 

praktiska. De bidrar tillsammans till att studenten utvecklar 

TABELL I 
CO-OP UPPLÄGG 

År Period/Omfattning Aktivitet 

   

1 sept/ 2 dagar Studieresa 
1 nov-dec Ansökan till co-op plats 

1 jan Intervjudag 

1 febr-mars/1-2 dagar Introduktion på företaget, möte 
handledare, studenter och företag 

1 juni-aug/ >6 veckor Feriearbete nr 1 

2 hösttermin/ 1-2 veckor Projektarbete i kurs (miniprojekt) 
2 vårtermin/ 1-2 veckor Projektarbete i kurs (miniprojekt) 

2 juni-aug/ > 6 veckor Feriearbete nr 2 

3 hösttermin/ 1-2 veckor Projektarbete i kurs (miniprojekt) 
3 vårtermin/ 10 veckor Examensarbete 
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sina professionella färdigheter.  Dewey (2004) beskriver den 

didaktiska principen ”Learning by doing” som betyder ”Lära 

genom att göra” och det innebär att få praktisk erfarenhet av 

det yrke man studerar till. Här ges studenterna möjlighet att 

överbrygga glappet mellan teori och praktik. AIL kan alltså ge 

studenterna möjligheter att pröva, och observera nya praktiska 

erfarenheter. Deras kunskaper kommer följaktligen att 

fördjupas som resultat av kombinationen mellan teori och 

praktik. Självklart finns det många olika sätt att lära sig på, 

men en kombination av både teori och verksamhetsförlagd 

praktik tycks vara särskilt lämplig för att stödja 

ingenjörsstudenters lärande. Det främjar ingenjörsmässigt 

tankesätt och även hantering av de kulturella verktygen.  För 

att förbättra och höja kvaliteten på ingenjörsutbildningen 

behövs en kombination av både teoretiska kunskaper och 

praktiska professionskunskaper. 

 

IV. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Vi har beskrivit utvecklingen av anpassad modell för 

arbetsintegrerat lärande (co-op). Modellen har nyligen införts 

på högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik och elektro- 

och datorteknik. Av den anledningen finns ännu inte så 

mycket utvärderingsmaterial för bedömning och värdering av 

projektets utfall. Vi har visat på kopplingen mellan modellen 

och vedertagna lärandeteorier, med fokus på den 

sociokulturella teorin. Samarbetsföretagen kommer att ansvara 

för uppföljning och dokumentation av sommarpraktikanternas 

erfarenheter. I detta ingår att varje co-op student skall skriva 

en sammanfattning och reflektera över sin sommarpraktik. 

Även handledarna har möjlighet att på några rader beskriva 

vad som har varit positivt och vad som kan förbättras. Här 

nedan följer några inlägg från handledare för 

sommarpraktikanter gällande årets praktikperiod: 

 

”Skillnaden med dessa personer från andra sommarjobbare 

är att dom som regel är äldre och mognare.” 

 

”Jag tror att upplägget med att först vara i produktion som 

är sist i kedjan innan leverans till kund är rätt, detta ger en 

inblick i de problem vi får när funktioner innan inte hinner 

med att leverera i tid, detta skapar en större förståelse vad som 

krävs när de kommer t.ex. till konstruktion.” 

 

”Så sammanfattningsvis tror jag att detta är rätt upplägg, 

man skulle säkert kunna göra tvärtom men jag tror att om man 

skapat sig ett kontaktnät ute i verkstaden är det lättare att gå 

ner i produktion som man måste göra som tekniker.” 

 

Vi tror att förutsättningarna är goda att uppnå de positiva 

effekter som redovisades i avsnitt 1 (Introduktion). Att fler 

studenter än bara de som har co-op plats har visat sig ingå i 

den första omgången företagsanknutna projektarbeten visar att 

konceptet ger fördelar som spiller över till hela 

utbildningsprogrammet. Den återkoppling vi hittills fått från 

företagen har varit positiv. En utförlig utvärdering kommer att 

göras vid senare tillfälle då mer material finns tillgängligt.  

För övrigt har ett nätverk bildats bestående av representanter 

för samarbetsföretagen och programansvariga för att arbeta 

med fortsatt utveckling av samarbetet. Avsiktsförklaringar har 

skrivits mellan företagen och teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet som reglerar parternas insatser i samarbetet. Och fler 

företag förväntas under nästa år att ansluta sig till samarbetet. 
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