
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeknikPRAO 
 
Teknik 
Idag ställs det allt högre krav på tekniskt kunnande i såväl vardags- som arbetslivet. Den 
digitala tekniken finns överallt i samhället. Teknikämnet ska på grundskolan ge eleverna 
förutsättningar att utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de 
kan orientera sig i en teknikintensiv värld. Analyser av arbetsmarknaden flaggar för ett stort 
behov av medarbetare inom teknik- och industribranschen. Genom en nära samverkan 
mellan utbildning och arbetsliv finns goda chanser till en ökad måluppfyllelse för eleverna 
samt en möjlighet för företag att få visa upp branschen för morgondagens medarbetare.  
 
Introduktion 
Det här materialet vänder sig till företag i syftet att vara ett stöd i arbetet med att ge 
eleverna en värdefull praktikperiod där de får en inblick i yrken kopplat till teknik. Här ges 
konkreta förslag på hur företag och skolan tillsammans kan arbeta med att stärka elevernas 
valkompetens genom att de får möjligheten att granska olika valmöjligheter och där de 
tydligare får se kopplingen mellan skolan och arbetslivet.  
 
För företag finns det i handledningen konkreta upplägg att arbeta med under elevens 
praktikvecka och ni får på så vis stöd och guidning i utformandet av elevens praktik. Genom 
att skolan, med hjälp av handledningsmaterialet, förbereder eleven inför praktiken samt 
följer upp de erfarenheter eleven får från praktikveckan blir praon kvalitativ och en del av ett 
större sammanhang.  
 
Målgrupp 
Materialet riktar sig till företag inom industri- och teknikbranschen och till skolan. Det 
upplägg som presenteras är tänkt som ett stöd för företag och skolan i arbetet med att ge 
elever i årskurserna 7-9 en värdefull och lärorik praktikvecka på ett teknikföretag. I 
materialet finns kopplingar till de kurser som läses i dessa årskurser med ett extra fokus på 
själva teknikämnet. 



 
Temaområden 
Nedan presenteras ett antal olika temaområden där företaget tillsammans med skolan 
kommer fram till ett område som eleven ska få ta del av och utföra under sin praktik. Viktigt 
är att utgå ifrån företagets verksamhet och utifrån den matcha med ett temaområde. De 
områden som presenteras här är ett komplement till de uppgifter som företaget önskar att 
eleven får testa på under sin vecka på arbetsplatsen. Allt för att eleven ska få en så tydlig 
bild som möjligt av företaget, olika yrkesroller och olika arbetsuppgifter.  
 
Varje temaområde beskriver en praktikvecka där eleverna inledningsvis introduceras till 
arbetsplatsen och dess arbetsuppgifter för att slutligen få i uppgift att lösa ett case åt 
företaget.  
 
Följande temaområden finns att välja bland: 

• Teknikutveckling 
• Hållbar utveckling 
• Följa processen 
• Vilka yrkesroller krävs 
• Attraktiv arbetsplats 
• Digitalisering 

 
Skolan ges också tips på hur eleverna kan förberedas inför teknikpraktik samt tips på hur 
elevernas kunskaper och erfarenheter kan följas upp på skolan.  
 
Att tänka på innan eleven kommer ut på PRAO 
Fundera över vilken av uppgifterna som går att genomföra på företaget och se till att eleven 
får träffa rätt personer för att kunna lösa sitt uppdrag. Lägg upp en plan för elevens PRAO-
vecka utifrån någon av de temaområden som finns att hitta i materialet. Utse också en 
handledare samt informera berörd personal om att det kommer en elev som ska genomföra 
PRAO på företaget.  
 
Säkerställ att eleven får kontakt med företaget innan praktiken och får praktisk information 
så som exempelvis: 

• Vilka arbetstider som gäller på arbetsplatsen 
• Kontaktuppgifter till handledare 
• Klädsel 
• Lunchmöjligheter 
• Hur hen går tillväga vid sjukdom  
• Hur hen bäst tar sig till arbetsplatsen 
• Vilket temaområde praktikveckan kommer behandla 
• Andra praktiska bitar om företaget som är värda att förmedla 

 
Har ni frågor får ni gärna kontakta 
Helene.stensson@goteborgsregionen.se  
Regional Processledare Teknikcollege GR  
0708-63 43 59 
 
 


