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1. Samverkan med arbetslivet 

En central del i arbetet med att rusta eleverna för livet efter skolan är de direkta kontakter med 

arbetslivet som eleven får under utbildningens gång. Detta kan exempelvis handla om 

arbetsplatsförlagt lärande (APL), studiebesök på företagen, gästföreläsare från näringslivet både vad 

gäller offentlig och privat sektor eller forskare från högskolan, kontakter med både arbetsgivar- och 

arbetstagarsidan eller gymnasiearbeten i samverkan med näringslivet. UF-företagande är också en 

stor möjlighet för eleverna och företagen kan användas för att träna eleverna i CV-skrivande och 

inför anställningsintervjuer. 

För att säkerställa att utbildningen är aktuell krävs också att personalen är uppdaterad på 

förändringar vad gäller arbetslivets utveckling. Exempel på sätt att möta detta behov är exempelvis 

medverkan i lokalt och regionalt TeknikCollegeråd (TC) där övergripande strategiska beslut fattas i 

samråd mellan näringsliv, politiska representanter och skolans företrädare, samt programråd där 

företagsrepresentanter kan påverka kursutbud och innehåll. Aktiva studie- och yrkesvägledare är 

också centralt för att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val.  

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

Arbetsplatsförlagt lärande genomförs i tät samverkan genom upparbetade kontakter med 

samverkansföretagen i kommunen. På teknikprogrammet på Nösnäsgymnasiet är APL huvudsakligen 

förlagd till Gymnasieingenjören (möjligheten att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet), men en 

kortare praktik genomförs också på inriktning produktionsteknik som har mer karaktären av att få en 

inblick i hur företagens verksamhet ser ut. På Industritekniska programmets inriktningar genomförs 

APL i årskurs 2 och 3 och dessutom utlands-APL för några elever på inriktning processteknik. 

• APL. 16 veckors praktik genomfört, årskurs 4, Teknikprogrammets inriktning produktionsteknik 

• APL. 16 veckors praktik genomfört, årskurs 4, Teknikprogrammets inriktning design- och 
konstruktion 
 

• APL. 12 veckors praktik genomfört, årskurs 4, Teknikprogrammets inriktning informations- och 
medieteknik 
 

• APL. 2 veckors praktik genomfört, årskurs 3, Teknikprogrammets inriktning produktionsteknik 
 

”Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det 
väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper och 
erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. 
Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet 
efter skolan.” 
 

 (Läroplanen för gymnasieskolan, kapitel 1: Skolans värdegrund och uppgifter) 

 

• APL på inriktning svets och underhåll 6 veckor i årskurs 2 och 15 veckor i årskurs 3 

• APL på inriktning processteknik 18 veckor i årskurs 3 
 

”Arbetsplatsförlagt lärande skall finnas på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår 
yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda 
lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.” 
 

(Ur examensmålen för industritekniska programmet) 
 

• Utlands-APL för tre elever, årskurs 3, i Sydafrika på inriktning processteknik under hösten 
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Studiebesök 

 

Genom goda kontakter med näringslivet både lokalt och regionalt genomförs ett stort antal 

studiebesök på enhetens båda program och samtliga inriktningar. Här är några exempel: 
 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 4, inriktning produktionsteknik, på Aeroseum i 
Göteborg. Här fick eleverna ta del av teknikhistoriska perspektiv genom besök på det 
flygtekniska muséet och fick samtidigt en uppvisning av svensk pilotutbildning. 
 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 3 och 4, inriktning produktionsteknik, på 
Automationsmässan i Göteborg. Genom detta besök fick eleverna reflektera över den senaste 
utveckling vad gäller digitalisering och robotisering och vad detta betyder för framtidens 
arbetsmarknad.  

 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 4, inriktning produktionsteknik och design- och 
konstruktion på SKF i Göteborg. Här fick de en guidning kring hur produktionslinjen styrs på 
företaget. 

 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 2, inriktning produktionsteknik, på Nouyron i 
Stenungsund 

 
”Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och 
företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge 
produktionskunskaper inom olika områden” 
 

(Ur Gymnasieskola 2011. Programstruktur för teknikprogrammet) 
 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 4, inriktning informationsteknik, på Hogia i 
Stenungsund 

 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 3, inriktning informationsteknik, på Dreamhack i 

Jönköping. Årskurs 3 och 4, inriktning informations- och medieteknik, besökte under denna dag 

Dreamhack på Elmia-mässan i Jönköping. Eleverna fick en guidning runt nätverket och fick ta 

del av Sveriges största LAN. 
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• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 3, inriktning informationsteknik, på Hogia i 
Stenungsund 
 

”Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i 

informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, 

programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik” 
 

(Ur Gymnasieskola 2011. Programstruktur för teknikprogrammet) 
 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 3, inriktningarna design-och produktutveckling och 
teknikvetenskap, hos kommunens planarkitekt. Eleverna presenterade egna förslag på 
förändringar av Stenungs torg.  
 

 
 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 2, inriktning design- och produktutveckling, Bjurfors 
fastighetsbyrå, Tjörn 
 

”Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och 
produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla 
designprocess och designmetodik.” 
 

(Ur Gymnasieskola 2011. Programstruktur för teknikprogrammet) 
 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 2, inriktning teknikvetenskap, på Lillesjöns kraftstation 
i Uddevalla 
 

 

• Studiebesök Teknikprogrammets årskurs 2, inriktning teknikvetenskap, på Essity AB i Lilla Edet 

”Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens 
arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den 
ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.” 
 

(Ur Gymnasieskola 2011. Programstruktur för teknikprogrammet) 
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• Studiebesök Industritekniska programmets årskurs 1, inriktning processteknik, på Essity där 

eleverna fick en guidning kring industriprocessen ”Från planta till produkt” 
 

• Studiebesök för elever i årskurs 2, inriktning processteknik, på Inovyn 

• Studiebesök för elever i årskurs 2, inriktning processteknik, på Borealis polyeten  

• Studiebesök för elever i årskurs 2, inriktning processteknik, på Perstorp  

• Studiebesök för elever i årskurs 2, inriktning processteknik, på Nouyron  

• Studiebesök för elever i årskurs 3, inriktning processteknik, på Göteborgs nya bryggeri 
 

• Studiebesök för årskurs 3, inriktning processteknik, på Källsnäs gård. Ett exempel på en 
digitaliserad bondgård med bland annat en mjölkrobot, vilket ger både historiska-, nutids- och 
framtidspersopektiv. 

”Inriktningen processteknik ska ge kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, 
kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Inriktningen kan leda till arbete med att planera 
och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där arbetet också kan innefatta 
flödeskontroller, tillståndsbedömningar och kvalitetsbedömningar” 
 

(Ur Gymnasieskola 2011. Programstruktur för industritekniska programmet) 
 

• Studiebesök för elever i årskurs 1, inriktning svets- och underhåll, på Borealis polyeten.  

 

• Studiebesök för elever i årskurs 2 och 3, inriktning svets- och underhållsteknik, på K-svets  

”Samarbete med företagande i regionen bidrar till utveckling av elevernas förståelse av 

företagandets villkor” 
 

(Ur examensmålen för industritekniska programmet) 

 

Gästföreläsare 
 

• Gästföreläsare/bedömare årskurs 4, samtliga inriktningar, Anna-Lena Palm från Sveriges 
ingenjörer i samband med projektet ”Den etiske ingenjören”. I projektet ”Den etiske ingenjören 
har eleverna utgått ifrån den ”hederskodex” för ingenjörens arbete som formulerats av 
Sveriges ingenjörer och gjort egna tolkningar av dessa principer och kopplat dem till verkliga 
exempel, vilket redovisades i skarpt läge för fackförbundets företrädare.  
 

• Gästföreläsare årskurs 3, inriktning informationsteknik, Johan With från Hogia som höll en GIT-
workshop. 
 

• Gästföreläsare årskurs 3 och 4 inriktning informationsteknik, Erik Niklasson från Hogia som höll 
en workshop kring projektledning. 
 

• Gästföreläsare årskurs 3, produktionsteknik och årskurs 4, inriktning design- och konstruktion, 
Christer Nyborg och Lotta Sanfridsson från Bilfinger kring projektledning  

 

• Gästföreläsare årskurs 3, inriktning design- och produktutveckling, Christina Norlander, 
kommunens planarkitekt bedömde elevernas husmodeller och samtalade om arkitektur 
 

• Gästföreläsare årskurs 3, inriktning teknikvetenskap, i samband med forskarfredag. 
Forskarfredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter på ett 30-tal orter. Se 
länk: 

 
https://v-a.se/events/forskarfredag-ff18/ 

 

https://v-a.se/events/forskarfredag-ff18/
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• Gästföreläsare från nio samverkansföretag (ÅF, Cowi, Borealis, Actemium, Alcitron, Hogia, 
Bilfinger, Perstorp och Inovyn) för årskurs 1, 2 och 3 (båda programmens samtliga inriktningar) i 
samband med temadag med fokus på teknik och värdegrund. Vikten av mångfald och 
inkludering på arbetsplatserna betonades, både ur ett demokratiskt perspektiv och ur 
tillväxtsynpunkt. De sociala förmågorna som krävs för att vara anställningsbar på företagen 
underströks för eleverna.  
 

• Gästföreläsare från IF Metall. Förbundsordförande Marie Nilsson samtalade med eleverna i 
årskurs 1 på industritekniska programmets inriktning svets- och underhåll, samt årskurs 2 och 3 
inriktning processteknik. Samtalet handlade om fackförbundens roll, den svenska modellen och 
vikten av en sund värdegrund där jämställdhet mellan män och kvinnor i industrin lyftes fram 
som en särskilt viktig fråga.  
 

• Gästföreläsare för industritekniska programmets inriktning processteknik, Elin Hermansson om 
”Hållbar kemi” i årskurs 2 

 

• Gästföreläsare för Industritekniska programmets inriktning svets- och underhåll, Jonas Denzler 
från TRK AB, om internationell svetsarprövning, vilket också är svetselevernas gymnasiearbete i 
årskurs 3. 

• Föreläsningsserien ”Prestationer i världsklass” i Teknikcollege regi i samverkan med bröderna 
Niklas och Erik Modig återupptogs detta år för företagen och samtliga elever i årskurs 3. Marcus 
Brink från Erlandssons bygg föreläste kring mångfald och inkludering som tillväxtfrämjande 
faktorer.  
 

 
Marcus Brink, Erlandssons Bygg AB 

  

”De studerande erbjuds studiebesök på företag, genomför företagskopplade projektarbeten 
och har gästföreläsningar från arbetslivet” 
 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 7.1 Arbetslivets medverkan i utbildningen) 
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Gymnasiearbeten 
 

• Gymnasiearbetet, årskurs 3, samtliga inriktningar. Ett flertal gymnasiearbeten genomförs 
på eller i samverkan med lokala företag. Exempelvis genomförde UF-företaget ”Earth Box UF” 
sitt arbete i samverkan med Warpin medialab AB för att nyttja AR-teknikens möjligheter. 

• Hogia learn, årskurs 3, inriktning informationsteknik. Projektdatabas för gymnasiearbeten inom 
ramen för ”Tekniksprånget”  

• Gymnasiearbeten genomförda i samverkan med arbetslivet på båda inriktningarna. Lokala 
processindustriföretag analyserades av inriktning process.  
 

• På inriktning svets- och underhåll genomfördes examensprovet för internationellt 
svetsarcertifikat som gymnasiearbete 

”De studerande ges möjlighet att göra sitt gymnasie- eller examensarbete tillsammans med 
företag” 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 7.3 Arbetslivets medverkan i utbildningen) 

UF-företagande 
 

• UF-företaget ”Earth box UF” använder AR-teknik i samarbete med det stockholmsbaserade 
företaget Warpin Media AB. 
 

• UF Göteborg på besök. Ingrid Finn Ohlin från UF Göteborg pratade mässa och monter med våra 
teknikelever på inriktning informations- och medieteknik 

 

 
Ingrid Finn-Ohlin från UF Göteborg 
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CV-skrivande och träning inför anställningsintervjuer 

• Internationella jobbannonser har använts i engelskämnet för fiktiva anställningsintervjuer på 
Industritekniska programmets inriktning svets- och underhåll i årskurs 1 
 

• Hogias personal har medverkat i anställningsintervjuer som träning för gymnasieingenjörerna 
på inriktning informations- och medieteknik. 

”Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning,  
• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 
eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång,”  
 

(Läroplanen för gymnasieskolan, kapitel 2:4: Utbildningsval – Arbete och samhällsliv)  
 

Uppdaterad personal i samverkan med arbetslivet 

• Lokalt TC-råd Samverkan skola – lokalt näringsliv. Under året har genomförande av exempelvis 

digitaliseringsprojektet, ett fjärde år på IT, stipendier och ”industrinatten” diskuterats i rådet. 

Fem möten har hållits under året. Beslut har fattats om att bland annat finansiera ett 

stipendium på 5000 kronor för ett väl utfört gymnasiearbete i samverkan med arbetslivet  

 

”Vi har en uppdrags- och ansvarsbeskrivning för lokal styrgrupp” 
 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 2.4 Organisation och styrning) 
 

• Medverkan i regionalt TC-råd (TCGR) där kontakter med företag i regionen knyts och där 

gemensamma aktiviteter kring samverkan skola-arbetsliv beslutas. Fyra möten har hållits under 

året. Forumet har använts för att skapa kontakter. Exempelvis togs kontakten med föreläsaren 

Marcus Brink genom samordning med Västsvenska handelskammaren.  
 

• Deltagande vid TC rikskonferens i Västerås, där fokus i år låg på ”status, kvalitet och 

matchning”. Deltagande vid konferenser kring bland annat digital APL och industrins 

attraktionskraft 
 

• Användning av den nationella modellen TC-VR-upplevelse vid digitaliseringsevent och årskurs 8-

dagar. 
 

• Deltagande i tävlingen Utmärkelsen Samverkan skola-arbetsliv genom vilken exempel och 

erfarenheter från andra skolor kan tas tillvara 
 

• Lärare på det fjärde året, inriktning produktionsteknik, har studerat ny utrustning i Jönköping, 
Hässleholm och Olofström i samverkan med industritekniska programmet 
 

• Lärare i teknik- och samhällsämnen har deltagit i CETIS konferens kring ”Tekniken i skolan” där 
bland annat AI i undervisningen avhandlades. 
 

”Våra lärare på de certifierade utbildningarna ges möjlighet till kompetensutveckling inom sitt 
teknikområde” 
 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 6.5 Utbildning inom teknikcollege) 
 

• Genom kontakter med TCGR och Västsvenska handelskammaren har samarbete kring 
föreläsningsserien ”Prestationer i världsklass” kunnat utvecklas, i år med tema värdegrund. 

 

• I samband med lokalt TC-råd har en inventering av 24 TC-aktiviteter i samarbete med 
näringslivet genomförts och rådet har diskuterat ansvarsfördelningen skola-näringsliv  
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• Inventering kring företagens kompetensbehov är en stående punkt på de lokala TC-rådens 
dagordning och enkätundersökningar och wokshops har genomförts i TCGR:s regi för regional 
samordning kring efterfrågan på arbetsmarknaden 
 

• Förberedelser har gjorts för att företagen skall kunna delta i mindmappingövningar med 
eleverna i samband med kommande teknikprojekt. 
 

• Lärare på det fjärde året har genomfört handledarutbildning där 14 lokala företag deltog 
 

”Vi har ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och en samverkan med övriga i regionen kring 
utbildningsutbud, marknadsföring och handledarutbildning” 
 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier 1.2 Regional samverkan) 
 

• Programråd för teknikprogrammet. Lokala företagsrepresentanter diskuterar tillsammans med 

skolledning och tekniklärare kursernas innehåll och upplägg 
 

”Vi arbetar kontinuerligt med insatser för att tillgodose identifierade kompetensbehov” 
 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 4.2 Utbildningar och dimensionering) 

 

• Programråd för det fjärde året. Lokala företagsrepresentanter diskuterar tillsammans med 

skolledning och tekniklärare kursernas innehåll och upplägg 
 

”Vi har en samsyn mellan företag och utbildning kring förkunskaper, målsättning och 

utformningen av lärande i arbete” 
 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 7.4 Arbetslivets medverkan i utbildningen) 
 

• Det fjärde året på teknikprogrammets inriktning informationsteknik har presenterats av 
representanter för inriktningen i samband med studiebesök på Hogia 

 

”Vi har bra underlag för att göra bedömningar av kompetensbehoven som finns inom 

närområdet samt vilka kompetenser som är viktiga på lång och kort sikt” 
 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 3.1 Industrins kompetensbehov) 

• Studiebesök på underhållsmässan i Göteborg av två lärare på inriktning svets- och 
underhållsteknik och för lärare på inriktning processteknik på Borealis innovation center  
 

• Representanter för inriktning svets- och underhåll har studerat robotutrustning i linje med 
industri 4.0 på Elmia-mässan i Jönköping. 

 

”Våra lärare på de certifierade utbildningarna ges möjlighet till kompetensutveckling inom sitt 
teknikområde” 
 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 6.5 Utbildning inom teknikcollege) 

• Upprustning av processalarna i linje med arbetslivets krav. En stor satsning har gjorts och i 
anslutning till detta har studiebesök gjorts på bland annat Chalmers kemilaboratorium 

 

”Lokalerna är väl underhållna och kännetecknas av ordning och reda” 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 5.4 Kreativ och stimulerande lärmiljö) 

• Upprustning av utrustning i linje med industri 4.0 köps in på inriktning svets- och underhåll. UR-
robot för datorstyrd produktion har köpts in 
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Företagen som medbedömare 
 

• Innovationsprojekt, årskurs 1, inom ramen för Teknik 1-kursen, genomfördes under våren. 

Redovisning för lokala TC-rådet (där sju samverkansföretag och lokala politiker är 

representerade) som ställer frågor, diskuterar innovationerna, och också delar ut pris för bästa 

produkt och bästa monter 
 

• Samverkan i ritprojekt med kommunens planarkitekt, årskurs 3, inriktning design- och 
produktutveckling kring ombyggnad av Stenungs torg.  
 

”I examensmålen betonas att teori och praktisk tillämpning ska samverka i utbildningen, vilket 
innebär att eleverna ska arbeta med problemlösning både teoretiskt och praktiskt. Det kan till 
exempel ske i form av projektarbeten som genomförs tillsammans med ett företag, en 
organisation eller en högskola, eller i form av studiebesök och praktikinslag”  
 

(Ur kommentarer till examensmålen för teknikprogrammet, Gymnasieskola 2011) 
 

• Digitaliseringsevent med medverkan från företag genomförs 

 

• Aktiv studie- och yrkesvägledning som är uppdaterad på förändringar på arbetsmarknaden och 
diskuterar arbetsmarknadens krav med eleverna både kontinuerligt i individuella samtal och vid 
återkommande klassrumsbesök. 

 

• Elever från två UF-företag intervjuades i samband med framgångarna av Hogias representanter 
och denna intervju lades upp i Hogias sociala medier. 
 

• Fiktiv anställningsintervju har genomförts av eleverna i samarbete med Hogias personal där 
eleverna fick använda CV och lära sig uppträda i en verklighetsnära intervjusituation. 
 
 

• Samverkan med näringslivet kring föreläsningsserien ”Prestationer i världsklass” som 
återupptogs i januari 2019 och temat bestämdes till värdegrund. 
 

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

(Läroplanen för gymnasieskolan, kapitel 2:4: Utbildningsval – Arbete och samhällsliv)  
 

• Medverkan från lokala företag inom teknikcollege vid Öppet hus inför gymnasievalet 

• Kontinuerlig information och marknadsföring genom Teknikcollege Stenungsunds 
Facebooksida. Där återfinns ständiga uppdateringar kring exempelvis arbetslivets utveckling 
och teknikcollege programs pågående samverkansprojekt med näringslivet.  

 

• Genom TC Stenungsund Facebook genomfördes också en gemensam marknadsföringskampanj 
för de tre inriktningarna inför ansökan om det fjärde året.  
 

”Vi arbetar kontinuerligt med att attrahera studerande i tillräcklig omfattning för det behov 
som finns” 
 

(Teknikcollege 8 kvalitetskriterier. 4.5 Utbildning och dimensionering) 
 

• Nationell rapportering till TCGR om vår samverkan med arbetslivet har genomförts 
 

• Annons i Svensk leverantörstidning nr 3 2019 har förts in  
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2. Samverkan med universitet, högskolor och obligatoriska skolor 

Samverkan mellan olika skolformer är ett viktigt medel för att säkerställa att glappet mellan olika 

steg i elevernas utbildning inte blir alltför stort och för att kunna säkerställa att eleverna får med sig 

de kunskaper och färdigheter som krävs för att eleverna ska kunna vara förberedda för högskolan. 

Samverkan är också viktig för att eleverna skall kunna göra välgrundade och informerade val till 

gymnasiet och högskolan.  

Samverkan har skett genom studiebesök, gästföreläsare, värdskap för studiebesök från andra skolor, 

mässa för inbjudna elever från grundskolan,  

Här är några exempel på hur enhet 4 samverkat med andra skolformer; 

Studiebesök och deltagande på universitet och högskolor 

• Besök på Chalmers öppet hus, årskurs 3 på Teknikprogrammets samtliga inriktningar, besökte 

olika stationer 

• Besök på Chalmers bibliotek, årskurs 3 på Teknikprogrammet, inriktning design- och 
produktutveckling besökte institutionen  
 

• Besök på Högskolan väst öppet hus, årskurs 3 på Teknikprogrammet, samtliga inriktningars 
elever 
 

• Studiebesök för lärare för Industritekniska programmets inriktning processteknik i årskurs 3, på 
Chalmers kemilaboratorium  
 

• Studiebesök för elever på Chalmers kemitekniska institution på Industritekniska programmets 
inriktning processteknik i årskurs 3  
 

• Deltagande vid robot-SM på Chalmers med fyra lag för Teknikprogrammets årskurs 3, inriktning 
produktionsteknik 
 

Gästföreläsare 
 

• Forskarfredag, årskurs 3, gästföreläsare, inriktning teknikvetenskap 

”Rektor har ett särskilt ansvar för att samverkan med universiteten och högskolorna samt 
arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en 
förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning”  
 

(Läroplanen för gymnasieskolan, 2:6: Rektors ansvar)  
 

”Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska 
eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även 
inom andra områden” 

(Ur examensmålen för teknikprogrammet) 

”De studerande ges en god grund och möjligheter till fortsatta studier” 
 

(Teknikcollege kvalitetskriterier. 6.3 Utbildning inom teknikcollege) 

• Elin Hermansson har föreläst för Industritekniska programmets inriktning processteknik, om 

Hållbar kemi 
 

• Representanter för NIT- och DIP (Nätverks- och datoringenjörsprogrammen) har gästföreläst för 

teknikprogrammets inriktning informations- och medieteknik.  
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Värdskap 

• Lärare som ansvarar för gymnasieingenjören har tagit del av andra lärande exempel när man 
stod värd för Skolverkets konferens om nya kurser på gymnasieingenjören.  
 

• Representant för det fjärde året, inriktning produktionsteknik, har stått värd för möte med TC 
Mariestads rektor. 
 

• Lerums nyligen certifierade teknikcollege har stått som värd för oss och vi har utbytt 
erfarenheter kring exempelvis digitalisering. 

 

 

• Kungsbackas nyligen TC-certifierade NA-utbildning har varit på besök hos oss 
 
Elev till elev – Elever möts över stadiegränser 
 

  

• Elever från programmets inriktning informationsteknik i årskurs 3, undervisade elever i årskurs 

7 och 8 på grundskolan, i programmering under februari- och oktoberlovet. EDU Smart UF från 

Teknikcollege Stenungsund i workshops inom programmering för kommunens barn och 

ungdomar. Detta är ett samarbete mellan Stenungsunds kommun och EDU Smart UF där 

kommunen satsar på teknikinriktade aktiviteter för barn och ungdomar. 

 

 

• Årskurs 8-dagar för tjejer genomfördes där elever från årskurs 1, 2 och 3 guidade. 300 elever 

från kommunens grundskolor besökte skolenheten. 
 

• Montessoriskolan kom med 50 elever och besökte skolenhetens digitaliseringsevent som 

innefattade 20 stationer 
 

• Stenungsskolan besökte oss när innovationsprojektet i årskurs 1 genomfördes 
 

• Skuggning, 40 elever från grundskolor i STO-regionen har ”skuggat” våra båda program och 

samtliga inriktningar 
 

• Representanter från Curt Nicolin-gymnasiet bedömde teknikprogrammets elever i 
innovationstävlingen ”Blixtlåset” 
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Lärare möts över stadiegränser 
 

• Ma-NO nätverk, nätverksträffar inom kommunen för lärare på grundskolan och gymnasiet 

• Matematiklärare har representerat programmet vid ”Kleindagarna” i Stockholm vars syfte är att 

minska glappet i matematikundervisningen mellan högskolan och gymnasiet 
 

”Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, 
universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få 
en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare 
studier eller yrkesverksamhet”  
 

(Läroplanen för gymnasieskolan, 2:4: Utbildningsval – Arbete och samhällsliv) 
 

 

• Samarbete med kulturhuset Fregatten och kommunbiblioteket 
 

”Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning 
• i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- 
och kulturliv,” 
 

(Läroplanen för gymnasieskolan, 2:4: Utbildningsval – Arbete och samhällsliv) 
 

Aktiv Studie- och yrkesvägledning 
 

• Aktiv studie- och yrkesvägledning som fortlöpande informerar eleverna om högskolans 
möjligheter och är uppdaterad på förändringar på arbetsmarknaden 
 

• Industritekniska programmet har bjudit in Studie- och yrkesvägledare från tre grundskolor för 
att besöka programmets båda inriktningar och samtala kring elevernas bild av de olika 
inriktningarna och dess möjliga yrkesutgångar. 

 

 
SYV från Stora Högaskolan, Stenungsskolan och Kristeinedalsskolan på besök 

 

”Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning,  
• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 
arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås,  
• bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar” 
 

(Läroplanen för gymnasieskolan, 2:4: Utbildningsval – Arbete och samhällsliv)  
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3. Genus- och normkritiska perspektiv 

För att alla elever skall ges möjlighet att göra informerade val som inte baseras på invanda traditioner och 

föreställningar är det viktigt att ha ett normkritiskt förhållningssätt för att bredda bilden, inte minst när det 

gäller beskrivningar av tekniska yrken och industriell verksamhet.  

Riktade aktiviteter 

• Årskurs 8-dagar för tjejer genomfördes i samband med internationella kvinnodagen. 200 tjejer 
från grundskolan bjuds in för att testa teknik i olika aktiviteter. 
 

”Vi har en tydlig strategi för arbete med jämställdhet och mångfald” 

(Teknikcollege kvalitetskriterier. 4. Utbildningar och dimensionering 4.5- 4.6) 

Kulturverksamhet med värdegrundstematik 

• 75 elever från årskurs 1 såg, tillsammans med 10 lärare, bion ”Dolda tillgångar” om kvinnor i 
NASAS tjänst på 1960-talet i samband med tjejdagar och internationella kvinnodagen.  
 

”Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till 
teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar 
om manligt och kvinnligt”  

 

(Ur examensmålen för teknikprogrammet)  
 

”Teknik i sig är genusneutralt, men användningen av teknik är inte alltid det. Teknikutveckling 
har dessutom ofta drivits av män. För att eleverna ska bli medvetna om teknik och 
teknikutveckling ur ett genusperspektiv betonar examensmålen att utbildningen ska utgå från 
både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet. Examensmålen betonar 
också att utbildningen ska visa hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om vad 
som är manligt och kvinnligt.” 
 

 (Ur kommentarer till examensmålen, Gymnasieskola 2011) 
 

• Under hösten sågs ”The post”, som också har ett tydligt genusperspektiv, av årskurs 1, 2, 3 och 
4 på båda programmens samtliga inriktningar. Uppföljning utifrån filmhandledningen som 
tydligt belyser detta perspektiv genom skildringen av Washington posts första kvinnliga 
chefredaktör. 
 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna 
ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 
manligt”  
 

(Läroplanen för gymnasieskolan, kapitel 1: Skolans värdegrund och uppgifter)  
 

• Teaterpjäsen ”Lärda kvinnor” för årskurs 2 på stadsteatern med tydliga passningar kring den 
aktuella debatten kring svenska akademin lyfte frågor kring könsroller 
 

”Läraren ska 
• se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv,” 
 

(Läroplanen för gymnasieskolan, kapitel 2:2 Normer och värden) 
 

• Teaterpjäsen ”Jane Eyre” för årskurs 3 på teknikprogrammet diskuterades och följdes upp med 
eleverna utifrån genusperspektiv 
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Bredda bilden 
 

• Ett arbete med egen bildbank inspirerad av Teknikföretagens kampanj ”bredda bilden” har 
påbörjats inom ramen för årskurs 1 men används också på inriktning design- och 
produktutveckling 
 

• I arbetet med Bredda bilden i teknikprogrammets årskurs 1 får eleverna också i uppgift att söka 
information genom olika kanaler när man letar presumtiva jobb och vilka eventuella 
högskolekompetenser som krävs för yrket. 

 
”Många av de förmågor som eleverna, enligt kurs- och ämnesplaner, ska ges förutsättningar 
att utveckla genom undervisningen kan ha stor betydelse för elevens möjligheter att fatta 
välgrundade beslut kring sin studie- och yrkesinriktning. I många ämnen syftar undervisningen 
exempelvis till att ge eleverna förutsättningar att söka och kritiskt granska information. Sådana 
förmågor som att samla, analysera, sätta samman och organisera kommer till användning och 
utvecklas när eleven till exempel ska granska och värdera information om olika utbildningar”  
 
(Arbete med Studie- och yrkesvägledning. Allmänna råd s 29) 

 

Tjejnätverk 
 

• Flera lärare har gått med i nätverket ”Teknikkvinnor” under läsåret. Tid har avsatts i tjänst för 
två lärare att starta upp ett lokalt tjejnätverk på enheten innevarande läsår 
 

Företagen och näringslivet som förebild 
 

• När nio samverkansföretag talade värdegrund med eleverna under en halvdag var 
genusfrågorna framträdande. Bland annat berättade Hogias representant om varför man på 
denna arbetsplats alltid har hälften tjejer, hälften killar och vinsterna med detta. 

 

• Föreläsningsserien ”prestationer i världsklass”, där Erlandssons byggs vd Marcus Brink 
berättade om mångfald och inkludering som tillväxtfaktor. 
 

• Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall och en stor kvinnlig förebild, samtalade med 
eleverna kring bland annat genus- och värdegrundsfrågor vid besöket på Industritekniska 
programmets båda inriktningar. 

 
”Enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan bidra till att elevens studie- och yrkesval inte 
begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Utvärderingar visar att kön och 
socioekonomisk bakgrund är faktorer som har stor relevans för valet. Traditionella könsbundna 
val är till exempel vanligare bland elever vars föräldrar saknar högre utbildning. Studie- och 
yrkesvägledningen behöver därför utvecklas så att den vidgar elevernas perspektiv vad gäller 
möjliga utbildningsvägar, yrken och branscher”.  
 
(Arbete med Studie- och yrkesvägledning. Allmänna råd s 24) 
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4. Slutsatser och framtidstankar 

 

Kartläggningen av enhetens verksamhet visar att båda programmen och samtliga inriktningar arbetar 
med en rad insatser för att tillsammans med arbetslivet och olika skolformer kunna medverka till att 
eleverna skall kunna göra informerade och välgrundade val vad gäller yrken och utbildningar.  
 

”Skolan behöver alltså ha en bred repertoar av insatser och aktiviteter för att tillgodose elevers 

olika behov av studie- och yrkesvägledning. Det är också viktigt att dessa olika insatser och 

aktiviteter synliggörs för eleven och kompletteras med personlig vägledning, så att de bildar en 

helhet som kontinuerligt stödjer elevens studie- och yrkesvalsprocess under hela 

utbildningstiden”  

(Arbete med Studie- och yrkesvägledning. Allmänna råd s 19) 

• De tekniska utbildningarnas (Teknik- och Industritekniska programmen) attraktionskraft har 

ökat kraftigt, mätt i antal förstahandssökande, under de senaste åren. Teknikprogrammet på 

Nösnäsgymnasiet i Stenungsund har de senaste åren fyllt tre klasser i årskurs 1, och även 

Industritekniska programmets inriktningar fyller sina platser. Trenden är klart starkare lokalt än 

nationellt, vilket tyder på att enhetens insatser för att informera om programmen uppnått sitt 

syfte i hög grad.  
 

• Ett 20-tal branschorganisationer och politiska styrgrupper har genom Utmärkelsen Skola-

arbetsliv och Stora Samverkanspriset gett enhetens verksamhet ett erkännande för alla olika 

aktiviteter i samverkan med näringslivet.  

• 17 tjejer av 86 har i preliminärantagningen valt Teknikprogrammet vilket motsvarar 20% av 
eleverna. Något högre än riksgenomsnittet som ligger på 18% men under Teknikcollege 
målsättning regionalt som satts till 30% tjejer på Teknikcollege utbildningar senast 2021. På 
inriktning svets på Industritekniska programmet finns nu 5 tjejer, vilket är fler än vad som de 
senaste femton åren examinerats totalt.  

 
Som helhet en mycket positiv utveckling men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att nå målet om 
en ökad mångfald på programmen, vilket är viktigt för att både garantera att elever oavsett kön eller 
kulturell bakgrund skall kunna göra informerade val och för att säkerställa näringslivets 
kompetensförsörjning.  
 
Ett annat utvecklingsområde är att i högre grad få med alla ämnen i arbetslivsrelaterade aktiviteter. 
De gymnasiegemensamma ämnena samverkar i mycket hög grad på programmen med 
karaktärsämnen men när det gäller utåtriktade aktiviteter som exempelvis studiebesök och 
gästföreläsningar skulle samverkan kunna öka.  
 

”Lärare i alla ämnen kan med sina kunskaper på olika sätt bidra till att ge eleven underlag för 
välinformerade beslut nu och i framtiden. Det kan till exempel ske genom att i undervisningen 
visa på vilken betydelse ämnet har och hur kunskaper kan komma till användning i arbets- och 
samhällslivet”.  
 
(Arbete med Studie- och yrkesvägledning. Allmänna råd s 27) 
 


