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Tips! Ta hjälp av Stöd vid planering av studie – och yrkesvägledning 

Beskrivning av 

aktivitet 

Syfte Inriktning Beskrivning av hur vi 

arbetar normkritiskt 

med aktiviteten  

Ålder/årskurs/

klass/kurs 

 

Ansvarsfördelning Tidpunkt Uppföljning 

Uppgift i 

Teknik 1 – Min 

framtid – där 

eleverna får 

söka material 

kring 

kvalifikationskr

av utifrån 

högskolors 

hemsidor 

 

Eleverna ska bli 

bekanta med olika 

forum där man kan ta 

reda på vad olika yrken 

innebär och 

kvalifikationskrav för 

dessa.  

A, C, D, E Uppgiften följs upp av att 

eleverna gör en 

presentation där de 

använder 

teknikföretagens 

bildbank Bredda bilden 

som visar på alternativa 

sätt att illustrera tekniska 

yrken.  

Årskurs 1  Teknikarbetslaget – 

samverkan Teknik, 

samhällskunskap 

och svenska. 

September 

och 

oktober 

Eleverna får 

först göra en 

presentation 

av tre yrken 

därefter får 

de feedback 

utifrån 

”Bredda 

bilden”. 

Fiktiva 

jobbintervjuer 

utifrån verkliga 

engelskspråkiga 

jobbannonser 

genomförs i 

engelskämnet 

på 

svetsutbildning. 

 

Att eleverna skall tränas 

i jobbsökande 

aktiviteter och öka sina 

kunskaper kring 

arbetsmarknadens krav. 

 

A, E 

 

 

 

 År 1 och 2 Industritekniska 

programmets 

arbetslag. 

Engelsklärare och 

karaktärslärare i 

samverkan. 

  

Aktiviteterna planeras utifrån nedanstående inriktningar: 

A Perspektivvidgande aktivitet 

B Närsamhälle och lokalt arbetsliv 

C Mönsterbrytande 

D Utveckling av entreprenöriella kompetenser och självkännedom 

E Arbetsmarknadskunskap 



Svenskämnet 

används som 

resurs för CV-

skrivande och 

företagen, 

exempelvis 

Hogia, används 

som resurser i 

träning på 

jobbintervjuer 

 

Att eleverna skall tränas 

i jobbsökande 

aktiviteter och öka sina 

kunskaper kring 

arbetsmarknadens krav. 

B, D, E 

 

 

 

 

Hogia presenterar varför 

de konsekvent anställer 

hälften killar och hälften 

tjejer och motiverar 

detta. IT-branschen är 

annars dominerad av män 

medan detta företag går 

emot könsnormen. 

Årskurs 1, 2, 3 

och 4. 

Teknikarbetslaget   

Genom 

”forskarfredag” 

får eleverna 

möta exempel 

på framtida 

naturvetenskapli

ga 

högskolestudier. 

 

Att eleverna får se 

skarpa exempel på 

frågeställningar i 

aktuell forskning 

presenterade av 

forskare. 

 

 

 

A, D, E  Årskurs 3, 

inriktning 

teknikvetenskap 

i samverkan 

med 

naturvetenskapli

ga programmet 

på enhet 3.  

Teknikarbetslaget   

Teknikföretagen

s bildbank 

”Bredda bilden” 

används i 

Teknik- och 

samhällsämnet 

för att utmana 

elevernas 

föreställningar 

kring tekniska 

yrken. 

Vidga elevernas 

perspektiv på olika 

yrken 

A, B, C, D, E Eleverna uppmuntras till 

att beskriva yrken på 

alternativa sätt som visar 

på en mångfald i 

teknikyrken. 

Årskurs 1 Teknikarbetslaget   



Årskurs 8-

dagar, med en 

stor variation av 

elevledda 

aktiviteter som 

riktats till 200 

tjejer på 

grundskolan har 

genomförts i 

syfte att bredda 

bilden av 

tekniska yrken. 

 

Att vidga elevernas 

vyer vad gäller tekniska 

yrken i syfte att 

attrahera en mångfald 

sökande till 

industrirelevanta 

program. 

A, B, C, D, E Företag som exempelvis 

Hogia som är 

mönsterbrytande vad 

gäller antal killar och 

tjejer visas upp. Tjejer får 

prova på traditionellt 

mansdominerade yrken. 

Årskurs 8-elever 

med eleverna i 

årskurs 1 på 

gymnasiet som 

guider och 

handledare. 

Teknik- och 

industritekniska 

programmets 

lärararbetslag 

  

I ett 

digitaliseringspr

ojekt för 350 

elever utmanas 

föreställningar 

om framtida 

arbetsliv och 

vilka krav på 

vidareutbildning 

detta medför 

 

Att öka elevernas insyn 

i ett framtida 

digitaliserat arbetsliv 

och de konsekvenser 

detta medför för krav på 

vidareutbildning.  

A, B, C, D, E I projektet diskuteras 

bland annat vilka 

konsekvenser 

digitaliseringen får ur 

genussynpunkt.  

Årskurs 1, 2, 3 

och 4 

Teknik- och 

industritekniska 

programmets 

larararbetslag 

  

Nio 

samverkansföret

ag föreläser för 

eleverna om 

medvetenhet om 

mångfald på 

arbetsplatsen. 

 

Att eleverna skall bli 

medvetna om vikten av 

mångfald på 

arbetsplatser. 

A, B, C, D, E 

 

Samverkansföretagen 

föreläser om vikten av att 

vara medveten om 

mångfalden betydelse för 

att kunna vara 

anställningsbar. 

Årskurs 1 Teknik- och 

industritekniska 

programmets 

lärararbetslag, 

rektor 

December  



Erlandssons 

byggs Vd 

Markus Brink 

föreläste om 

mångfald som 

tillväxtfrämjand

e faktor för 300 

elever. 

 

Att eleverna skall bkli 

medvetna om 

värdegrund inte bara 

som en rättighetsfråga 

utan också som en 

positiv tillväxtfaktor. 

A, B, C, D, E Uppföljande diskussioner 

kring vikten av mångfald 

och diskussioner kring 

olika arbetskulturer. 

Årskurs 2 Teknik- och 

industritekniska 

programmets 

lärararbetslag, 

rektor 

  

På skolenheten 

genomförs 

sammanlagt ett 

20-tal 

studiebesök. 

Samtliga 

inriktningar på 

programmen har 

gästföreläsninga

r med stor 

variation både 

från mindre och 

större företag, 

fackförbund 

som Sveriges 

ingenjörer och 

IF Metall och 

forskare i 

samverkan med 

högskolor som 

Chalmers och 

Högskolan väst. 

Föreläsningar 

Att eleverna skall få ta 

del av konkreta 

exempel på hur det 

lokala näringslivet 

arbetar utifrån både 

arbetsgivar- och 

arbetstagarperspektiv i 

både kommunal och 

privat sektor. 

 

Att eleverna skall få ta 

del av forskarvärldens 

frågeställningar och 

arbetssätt. 

 

Att genom 

planarkitekternas 

gästföreläsningar få 

konkreta inblickar i 

närsamhällets 

utveckling i förhållande 

till ett modernt 

arbetsliv. 

A, B, E Uppföljande diskussioner 

kring sammansättning av 

företagen vad gäller 

exempelvis genusprofil 

och åtgärder på området. 

Årskurs 1, 2 och 

3 

Teknik- och 

industritekniska 

programmets 

lärararbetslag, 

rektor 

  



från 

kommunens 

planarkitekter 

breddar bilden 

ytterligare. 

 

Genom 

samverkan med 

molekylverksta

den samverkar 

våra elever och 

lärare med 

grundskolan 

kring 

november- och 

februarilovsakti

viteter i syfte att 

i unga år 

stimulera 

flickors och 

pojkars 

teknikintresse. 

 

Syftet är att i unga år 

stimulera flickors och 

pojkars teknikintresse. 

B, C, D, E Att genom praktiska 

exempel i tidiga åldrar 

verka för att stärka tjejers 

teknikintresse. 

Eleverna i 

årskurs 3 

samarbetar med 

eleverna i yngre 

årskurser 

Teknikarbetslagets 

lärare på inriktning 

informationsteknik 

  

Som första 

teknikcollege i 

landet användes 

TC-VR-

upplevelse som 

inspiration vid 

digitaliseringsm

ässan för 300 

elever från TC 

Att attrahera elever till 

industrirelevanta 

utbildningar genom att 

visa på alternativa sätt 

att se på teknik och 

industri genom lustfyllt 

lärande. 

A, C, E Att genom nya 

undervisningsmetoder 

visa på ett lustfyllt sätt att 

lära sig om industri och 

teknik för att attrahera 

nya målgrupper och öka 

mångfalden. 

Årskurs 1, 2, 3 

samt 

grundskolan. 

Teknik- och 

industritekniska 

lärararbetslagen.  

  



Stenungsund. 

VR-upplevelsen 

användes även 

vid årskurs 8-

dagar för 400 

elever. I 

upplevelsen får 

eleverna pröva 

på CAD, svets, 

CNC och 

automation i en 

virtuell miljö 

 

Ett flertal 

gymnasiearbete

n genomförs på 

eller i 

samverkan med 

lokala företag 

 

Lokala företags 

representanter agerar 

handledare åt våra 

elever och elever gör 

också gymnasiearbeten 

ute på de lokala 

företagen samt även i 

förekommande fall åt 

kommunen. 

B, D, E Visar på företag, som 

exempelvis Hogia, som 

går emot könsnormen. 

Årskurs 3 och 4 Teknik- och 

industritekniska 

programmets 

lärararbetslag och 

lokala företag. 

  

På 

svetsinriktninge

n certifierades 

samtliga elever 

som tog 

studenten som 

internationella 

svetsare efter 

prövning 

genomfört i 

Att vidga elevernas 

vyer från lokalt till 

globaltoch öka 

elevernas chanser på en 

konkurrensutsatt 

arbetsmarknad genom 

spetskompetenser. 

A, B, C, D, E Traditionellt lokalt 

baserade näringar visar 

på nya möjligheter 

genom att vidga 

perspektivet från lokalt 

till globalt. 

Årskurs 3 på 

industritekniska 

programmets 

svetsinriktning 

Industritekniska 

programmets 

lärararbetslag, 

rektor och lokala 

företag. 

  



samverkan med 

företag som 

också höll i en 

teoretisk 

förberedande 

kurs inför den 

praktiska 

prövningen 

 

Utlands-APL i 

Sydafrika, inom 

livsmedelsindus

trin, har 

genomförts för 

elever på 

industritekniska 

programmets 

processinriktnin

g. 

 

Att vidga elevernas 

vyer på 

arbetsmarknaden från 

lokalt och regionalt till 

det globala. 

A, C, D, E Visar på andra länders 

arbetsliv och ökar 

elevernas 

omvärldskännedom. 

Årskurs 2 på 

industritekniska 

programmets 

processinriktnin

g. 

Industritekniska 

programmets 

lärararbetslag, 

rektor, 

internationell 

samordnare 

  

Studie- och 

yrkesvägledare 

och lärare 

samverkar på 

flera sätt. SYV 

är ute i 

klasserna och 

informerar tidigt 

om sin roll på 

skolan, senare 

om 

inriktningsval, 

Att vidga elevernas 

kunskaper om Studie- 

och yrkesvägledarens 

roll och möjligheter att 

via SYV få kunskap om 

möjligheter vad gäller 

vidare studier och 

arbetsmarknad. 

B, E SYV är uppdaterad vad 

gäller könsfördelning 

inom olika branscher och 

deltar akrrtivt i 

diskussionen kring hur 

enheten skall kunna nå 

en mångfald studerande 

Årskurs 1, 2 och 

3 

Rektor, Studie- och 

yrkesvägledare och 

lärare i samverkan i 

samtliga årskurser 

på båda 

programmens 

samtliga 

inriktningar. 

  



individuella val 

och vad dessa 

betyder för 

högskola och 

arbetsliv 

 

Studie- och 

yrkesvägledare 

samt lärare i 

karaktärsämnen 

samverkan 

kring den 

inriktningsspeci

fika 

informationen 

inför elevernas 

val av inriktning 

på 

Teknikprogram

met inför 

årskurs 2. 

 

Att tidigt inför valet av 

inriktning få konkreta 

exempel på vad de olika 

inriktningarna 

innehåller samt 

information om 

tänkbara utgångar i 

arbetslivet. 

B, C, E Innan 

inriktningsinformationen 

samtalar 

samverkansföretagen 

med eleverna kring 

vikten av mångfald på 

arbetsplatserna. 

Årskurs 1 på 

Teknikprogram

met 

Studie- och 

yrkesvägledare, 

rektor, Teknik 

programmets 

lärararbetslag samt 

de lokala 

samverkansföretag

en. 

  

Samverkan med 

Chalmers 

tekniska 

högskola och 

Högskolan Väst 

i både årskurs 2 

och 3. Besök 

har genomförts 

både på 

Högskolan västs 

Att eleverna skall få ta 

del av konkreta 

exempel på vad 

högskolestudier kan 

innebära i syfte att 

eleverna skall kunna 

göra informerade val. 

A, D, E  Årskurs 3 på 

Teknikprogram

met 

Teknikprogrammet

s lärararbetslag, 

Studie- och 

yrkesvägledare 

samt rektor. 

  



ingenjörsutbildn

ingar och på 

deras sam 

Chalmers öppna 

hus.  

 

Genom nära 

samverkan med 

det lokala 

näringslivet 

genomförs 

lokala TC-råd 

och programråd 

för de olika 

inriktningarna 

och de lokala 

företagen kan 

påverka 

utbildningens 

innehåll  

 

Att uppdatera 

utbildningarna så att 

eleverna får 

utbildningar som 

motsvarar arbetslivets 

krav 

B, E Lokala TC-rådet har en 

plan för att attrahera en 

mångfald av sökande och 

ett mål att nå exempelvis 

30 % tjejer på lokalt 

Teknikcollege till 2021. 

Alla på enheten måste 

förhålla sig till detta mål 

och en lokal 

handlingsplan har 

lämnats in till tregionalt 

TC i Göteborgsregionen 

för att nå målet. 

Årskurs 1, 2, 3 

och 4 samt 

grundskolans 

elever. 

Studie- och 

yrkesvägledare, 

rektor, 

Lärararbetslagen, 

Lokalt TC-råd, 

samverkande 

företag. 

  

Lokala företag 

medverkar vid 

öppet hus i 

samband med 

gymnasievalet 

 

Att göra närsamhällets 

företag synligt för 

elever i alla åldrar. 

B, E Lokalt TC-råd har en 

plan för att attrahera en 

mångfald av sökande. 

Elever från 

grundskolan 

som söker till 

gymnasiet. 

Rektor, 

Lärararbetslagen, 

Studie- och 

yrkesvägledare 

samt 

samverkansföretag

en. 

  

Matematiklärare 

har 

representerat 

programmet vid 

Syftet är att minska 

glappet mellan 

högskola och 

gymnasium samt 

C I samband med 

nätverksträffarna 

studeras resultaten 

utifrån genussynpunkt 

Elever på 

grundskolan 

som söker till 

gymnasiet och 

Ämneslagen i 

Matematik, fysik 

och kemi i 

samverkan med 

  



”Kleindagarna” 

i Stockholm 

vars syfte är att 

minska glappet i 

matematikunder

visningen 

mellan 

högskolan och 

gymnasiet och 

underlätta för 

eleverna att 

fullfölja sina 

studier och 

yrken.  

Ma-NO nätverk, 

nätverksträffar 

inom 

kommunen för 

lärare på 

grundskolan 

och gymnasiet, i 

syfte att minska 

glappet mellan 

högstadiet och 

gymnasiet 

genomförs. 

 

mellan gymnasiet och 

högstadiet i syfte att 

öka elevernas 

möjligheter att kunna 

fullfölja sina studier. 

och diskussioner förs 

kring olika sätt att öka 

intresset för 

naturvetenskapliga 

ämnen. 

elever på 

gymnasiet som 

söker till 

högskolan 

grundskolans lärare 

och högskolan. 

Studie- och 

yrkesvägledare 

är mycket 

tillgänglig för 

eleverna både 

Att eleverna skall 

kunna göra informerade 

val av kurser, 

inriktningar och vägval 

A, E  Årskurs 1, 2 och 

3. 

Studie- och 

yrkesvägledare, 

och rektor i 

samverkan med 

lärararbetslagen.  

  



vad gäller 

individuella 

samtal med 

eleverna och 

klassvis i 

samband med 

specifika datum 

för val av 

kurser, 

inriktningar och 

i årskurs 3 inför 

val till 

högskolan. 

 

inför ett framtida 

yrkesliv. 

En tydlig plan 

finns för alla 

fyra åren kring 

information 

kring 

inriktningsval, 

gästföreläsninga

r i samverkan 

med kommun, 

näringsliv och 

fackliga 

företrädare och 

de olika 

aktiviteterna 

redovisas i 

årliga 

läsårsberättelser

. En tydlig plan 

Att eleverna får en 

insikt i arbetslivets 

villkor och ökar 

förståelsen för 

utbildningarnas krav, 

A, B, D, E Visar på företag där 

yrkeskategorier går emot 

könsnormen. Nio 

samverkansföretag 

föreläser under en 

halvdag kring vikten av 

medvetenhet kring 

mångfald för att kunna 

bli anställningsbar. 

Kvinnliga gästföreläsare 

som exempelvis IF 

Metalls Marie Nilsson 

som exempel för elever i 

traditionellt 

mansdominerade yrken. 

Årskurs 1, 2, 3 

och 4. 

Teknik- och 

industritekniska 

programmens 

lärararbetslag i 

samråd med rektor 

och de lokala 

samverkansföretag

en samt 

representanter för 

högskolan. 

  



finns för hur 

studiebesök 

genomförs på 

samverkansföret

ag för 

industrirelevant

a program. 

 

Genom 

deltagande i 

Teknikcollege 

aktiviteter inom 

ramen för SKM 

(status, kvalitet 

och matchning) 

genomförs en 

rad aktiviteter 

för att 

säkerställa att 

utbildningarna 

är uppdaterade i 

linje med 

arbetslivets 

krav. Det finns 

en stor bredd av 

arbetsuppgifter 

och 

karriärmöjlighet

er inom 

industrin som 

ungdomar ofta 

inte känner till. 

Attrahera en mångfald 

av sökande till 

industrirelevanta 

program 

A, B, C, D, E I exempelvis 

Teknikcollege 

handledarutbildning 2.0 

(Digitaliserad APL) ingår 

hur handledare skall 

agera för mångfald och 

inkludering i arbetslivet 

Årskurs 1, 2 och 

3 på Teknik- 

och 

industritekniska 

programmet 

Rektor, Teknik- 

och 

industritekniska 

programmens 

lärarlag, Studie- 

och yrkesvägledare 

samt de lokala 

företagen. 

  



Genom 

digitaliseringspr

ojektet 

diskuteras i 

många olika 

ämnen 

digitaliseringens 

konsekvenser 

för olika yrken 

och vad detta 

ställer för krav 

på exempelvis 

vidareutbildning

. 

Studie- och 

yrkesvägledning

en redogör för 

arbetsförmedlin

gens årliga 

rapporter kring 

utbud och 

efterfrågan på 

arbetsmarknade

n. 

 

Att vidga elevernas 

kännedom om det 

framtida arbetslivets 

krav på exempelvis 

vidareutbildning. 

A, B, C, D, E I digitaliseringsprojektet 

diskuteras genusaspekter 

på exempelvis ett alltmer 

robotiserat arbetsliv och 

på förändringar av 

arbetsmarknadens utbud. 

Årskurs 1, 2, 3 

och 4 

Rektor, Teknik- 

och 

industritekniska 

programmens 

lärarlag samt de 

lokala 

samverkansföretag

en. 

  

Alumni. 

Tidigare elever 

som arbetar på 

olika företag tas 

in som 

gästföreläsare. 

Elever i årskurs 

Att genom inbjudna 

elever visa exempel på  

hur det kommande 

arbetslivet kan se ut.  

A, B, E Eleverna berättar om 

företagets policy för 

mångfald och 

inkludering. 

Årskurs 2 och 3. Teknikprogrammet

s lärararbetslag. 

  



 

4 som tidigare 

genomfört UF-

företag används 

som mentorer 

och handledare 

för elever i 

årskurs 3. 


