
Stenungskolan åk 7-9 
Stenungsunds kommun  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stenungskolans 
aktivitetsplan  

 
årskurs 7-9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stenungskolan åk 7-9 
Stenungsunds kommun  

 
 

ÅK 7 
Värdegrundsarbete och studiero (alla ämnen) 
Eleverna får arbeta med hur man bäst lär in saker och får tips om olika metoder på hur man 
pluggar. Detta arbete pågår kontinuerligt under framförallt sjuan men även vidare under hela 
högstadiet. Syftet är att stärka eleverna i att vara trygga i hur de på bästa sätt pluggar inför 
prov men också att förbereda eleverna inför livet genom att lära dem om de olika former av 
texter som de stöter på i skola, privat och i framtida yrkesval både att skriva och läsa. 
 
Skolprojektet främmande arter (NO) 
Eleverna är ute en heldag på stranden tillsammans med olika forskare för att hjälpa dem att 
samla in data om hur frekvent en främmande art befinner sig i våra vatten utanför 
Stenungsund. Detta är ett samarbete med forskare på Göteborgs Universitet och Chalmers, 
vi som skola hjälper forskare med deras arbete som de gör till vardags. Syftet är att eleverna 
ska få en inblick i hur det är att arbeta som forskare och att det inte bara finns män i yrket 
utan också kvinnor. De ska få insikt i att forskning är ett brett och viktigt yrke i vårt samhälle 
samt att det är ett yrke som är tillgängligt för alla oavsett bakgrund. 
 
Håll Sverige rent/Hållbar utveckling (NO, SO, Sv) 
En förmiddag samlade eleverna skräp för att bidra till en bättre miljö i vårt närsamhälle och 
för att onödig plast inte ska komma ut i t.ex. våra hav och förstöra ekosystemen. Detta var 
också startpunkt för ett större arbete kring hållbar utveckling. Vi kontaktade miljöstrategen på 
Stenungsund kommun, Maria Alm, och Hamnkontoret för att få plastpåsar till 
skräpsamlandet som också blev en del av Håll Sverige Rent - projektet samt hjälp till 
kommunens renhållningsarbete. 
 
Jobbmentor (alla ämnen) 
Jobbmentorerna besöker åk 7 och åk 8 enligt ett rullande schema på 20 minuter där de olika 
personerna berättar om sina yrken för eleverna och beskriver hur en arbetsdag kan se ut. 
Eleverna får möjlighet att ställa frågor direkt till Jobbmetorn. Efter dessa möten får eleverna 
mingla med alla Jobbmentorer och chansen att ställa fler frågor. Det är en schemabrytande 
heldag vilket innebär Jobbmentor på förmiddagen och eftermiddagen får eleverna fortsätta 
att arbeta med uppgifter som är kopplade till förmiddagens upplevelse. Inför besöket av 
Jobbmentor förbereds eleverna med frågor som de kan ställa och vilka yrken som kommer. 
För att minglet ska fungera bra, dvs för att ungdomarna ska delta aktivt, så krävs stöttning 
från skolans personal. Lärarna närvarar under minglet och ser till att eleverna deltar genom 
att t.ex. gå med dem runt och prata med Jobbmentorerna. Syftet med aktiviteten är att vidga 
elevernas vy på vad ett yrke kan innebära. 

 
Brandstationsbesök (NO) 
En lektion/ en halvdag besöker eleverna brandstationen alternativt att 
brandman/brandkvinna kommer till skolan och berättar om yrket men också om hur viktigt 
det är med brandberedskap och att vara kunnig i detta ämne. 
Syftet är att Öka kunskaper om brand och brandredskap men också att eleverna får en insikt 
i att det finns både brandmän och brandkvinnor och att det inte spelar någon roll vilket kön 
du har för att kunna utöva yrket. 
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ÅK 8 
Hälsa - ämnesövergripande (NO, Id, Hkk, Eng, Elevhälsan) 
Projektet som sträcker sig över en halv termin syftar till att eleverna får mer kunskap om hur 
kroppen fungerar och hur man kan påverka sin egen hälsa utifrån de val man gör gällande 
kost och aktivitet samt utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiv.  
Invanda tankemönster kring kosthållning och motion diskuteras och ifrågasätts. 
Vi bjuder också in en gästföreläsare som pratar om kosthållning och hälsa i förhållande till 
träning. 
 
Sex och samlevnad - ämnesövergripande (NO, SO, Bd, Eng, Sv, Elevhälsan) 
Ett projekt som sträcker sig över en längre tid där eleverna bland annat får lära sig om 
puberteten, fysiologi (könsorgan och befruktning), könssjukdomar och preventivmedel men 
också om relationer, jämställdhet, respekt, samtycke, normer och identitet. Vi arbetar mycket 
med att stärka elevernas identitet genom olika aktiviteter som heta stolen och andra typer av 
värderingsövningar samt normkritiska diskussioner. Vi pratar om att det finns olika sexuella 
identiteter och sexuella läggningar och att man måste respektera varandra utifrån individens 
integritet. Vi informerar också eleverna om att det finns fler än bara två kön i vårt samhälle. 
Vi gör detta som ett ämnesövergripande arbete för att det är viktigt att i flera ämnen och ur 
flera perspektiv prata om identitet och könsroller och det är viktigt att elevernas frågor kring 
sex och samlevnad får komma fram och att de kan få svar på dessa frågor. 
 
Föreläsning SYV (alla ämnen) 
Vår Syv kommer ut till alla klasser för att gå igenom vad innebär med att vara ute på prao. 
 
Prao 1 vecka på vårterminen (alla ämnen) 
Eleverna får vara ute en vecka och prova på ett yrke samt att de ska ha med sig frågor ut till 
praktikplatsen som är kopplat till våra ämnen i skolan t.ex. om vilka skolämnen som 
personalen på arbetsplatsen har nytta av i sitt yrke. 
 
Jobbmentor (alla ämnen) 
Jobbmentorerna besöker åk 7 och åk 8 enligt ett rullande schema på 20 minuter där de olika 
personerna berättar om sina yrken för eleverna och beskriver hur en arbetsdag kan se ut. 
Eleverna får möjlighet att ställa frågor direkt till Jobbmetorn. Efter dessa möten får eleverna 
mingla med alla Jobbmentorer och chansen att ställa fler frågor. Det är en schemabrytande 
heldag vilket innebär Jobbmentor på förmiddagen och eftermiddagen får eleverna fortsätta 
att arbeta med uppgifter som är kopplade till förmiddagens upplevelse. Inför besöket av 
Jobbmentor förbereds eleverna med frågor som de kan ställa och vilka yrken som kommer. 
För att minglet ska fungera bra, dvs för att ungdomarna ska delta aktivt, så krävs stöttning 
från skolans personal. Lärarna närvarar under minglet och ser till att eleverna deltar genom 
att t.ex. gå med dem runt och prata med Jobbmentorerna. Syftet med aktiviteten är att vidga 
elevernas vy på vad ett yrke kan innebära. 
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ÅK 9 
Designuppgift teknik - bild, ett arbete med industridesign (Tk, Bd) 
Vi visar på hur olika ämnen samverkar i yrkeslivet för att ge eleverna en helhetsbild av 
processer och en insyn i möjliga yrkesinriktningar. Eleverna får en tajt koppling mellan 
fantasi, kreativitet, teckning, konstruktion, ritning, arbete för hand och digitalt. Traditionella 
könsmönster och förväntningar på hur teknik och bild kan användas i yrkeslivet blandas och 
luckras upp.  
 
Prao, en vecka med till stor del egen vald praktikplats (alla ämnen) 
I syfte att ge eleverna inblick i vilka val de kan göra och vilka möjligheter som finns i 
närmiljön. Vi vill att de ska få syn på vilka utbildningar som kan leda till olika typer av jobb. 
Eleverna får med sig arbetsuppgifter med frågeställningar som synliggör normer och värden 
på arbetsplatserna såväl som uppgifter som är direkt kopplade till olika ämnen. 
 
Ämnesövergripande om Andra världskriget (SO, NO, Sv, Bd, Eng) 
Ett större arbetsområde som sträcker sig över flera veckor i många ämnen.  
Eleverna görs medvetna om hur tidigare generationers val har påverkat samhällets 
utveckling. Bidra till att utveckla elevernas normkritiska förhållningssätt.  
 
Forskarfredag (NO) 
Träffa yrkesgrupper inom NO-området, helst yrkesverksamma kvinnor för att 
uppmärksamma att det inte är ett så mansdominerat yrke som man kanske tror. 
Eleverna får insyn i vad en Naturvetare arbetar med och olika karriärsvägar samt vilka 
möjligheter som öppnas efter studier - arbeten och/eller vidare studier samt eventuellt även 
forskartjänst. Naturvetare presenterar sitt arbete/uppdrag och ger eleverna möjlighet att få 
svar på sina funderingar kring uppdraget och val av studier. Efter att ha utvärderat planerar 
vi att förlägga detta moment till åttan (som hjälp för eleverna att välja gymnasieinriktning). 
 
Gymnasiebesök och skuggning (alla ämnen) 
Eleverna bjuds in och ges möjlighet att besöka gymnasier och mässor för att undersöka sina 
valmöjligheter. Under en gemensam dag på Nösnäsgymnasiet får de besöka några olika 
program som de är intresserade av. För den som så önskar finns möjlighet att skugga, dvs 
följa undervisningen på en kurs under en dag. 


