
TeknikPRAO – upplägg 
 

Tema Dag 1 Introduktion Dag 2-3 Fördjupning Dag 4-5 Skarpt case, exempel 
Teknikutveckling Under elevens första dag på praktikplatsen är 

syftet att eleven får lära känna arbetsplatsen 
som hen ska spendera de nästkommande fem 
arbetsdagarna på.  
 
Det är viktigt att eleven får en bra 
introduktion.  
 
Bra saker att gå igenom under första 
arbetsdagen är följande: 
 
 
 

o Presentera eleven för berörd 
personal 

o Namnskylt med namn och 
praktikant! 

o Information om arbetsplatsen 
o Arbetstider och raster 
o Eventuella policys på arbetsplatsen  
o Praktikveckans upplägga  
o Arbetsmiljö och säkerhet 

 
 
Efter den första introduktionen får eleven 
besöka olika delar av företaget för att på så 
vis få en helhetsbild av företaget.  
 
Eleven får med fördel träffa många olika 
yrkeskategorier under dagen och får stöta på 
en mångfald vad gäller de anställdas 
bakgrund och kön.  

 

Dag två och tre ägnas åt att eleven får en 
inblick i någon eller några av företagets 
tekniska lösningar. Eleven får själv testa på 
att utföra enklare konstruktionsarbete av 
olika slag och får på så vis en förståelse för 
hur tekniska lösningar fungerar.  
 
Låt eleven avslutningsvis få testa sin 
tekniska lösning som hen konstruerat och 
eventuellt komma fram till förslag på 
förbättringar.  

 

Eleven får under de två avslutande 
praktikdagarna kunskaper om hur tekniskt 
utvecklingsarbete kan gå till. Eleven får testa 
på teknikutvecklingsarbete i praktiken. Ge 
eleven i uppdrag att lösa att enklare tekniskt 
problem där de får identifiera behovet, 
undersöka, ge förslag på lösningar, 
konstruera och slutligen pröva. Eleven får 
avslutningsvis presentera sin lösning för en 
grupp personer på företaget. 

 

Ex: Ett företag känner att de idag inte når ut 
till målgruppen barnfamiljer. Eleven får då i 
uppdrag att ta reda på barnfamiljers behov 
och önskemål kopplat till den produkt som 
företaget tillverkar. Utifrån det som kommer 
fram ifrån elevens undersökning skapar hen 
en möjlig lösning (detta kan vara alltifrån en 
enklare konstruktion till en skiss på en 
lösning). Slutligen får eleven pröva sin 
lösning genom att exempelvis testa sina 
tankar och idéer i samtal med anställda på 
företaget. 

Hållbar 
utveckling 

Dag två och tre ägnas åt att eleven får en 
inblick i hur företaget arbetar med 
återvinning och återanvändning av material i 
olika tillverkningsprocesser. Eleven får träffa 
den eller de personer som ansvarar för 
företagets hållbarhetsarbete och får en god 
inblick hur detta ser ut.  
 
Eleven får också utföra enklare 
arbetsuppgifter kopplat till 
hållbarhetsarbetet.  

 
 

Eleven får under de två avslutande 
praktikdagarna problematisera och 
reflektera över vilka ekologiska, ekonomiska, 
etiska och sociala konsekvenser som 
företags tekniska lösningar har. Låt eleven 
fundera över hur företaget skulle kunna göra 
annorlunda för att det ska ge en positiv 
effekt på områdena ovan. Eleven får 
avslutningsvis presentera sin lösning för en 
grupp personer på företaget. 

 

Ex: Eleven ges möjlighet att skapa ett antal 
frågor, med hjälp av någon ifrån företaget, 
utifrån den uppgift hen ska lösa. I nästa steg 
får eleven intervjua ett antal personer på 
företaget och utifrån dessa svar 
sammanställa ett resultat och hitta 
eventuella förbättringsåtgärder.  

 

Följa processen Dag två och tre ägnas åt att eleven får en 
inblick i en hel produktionskedja från 
bearbetning av råvara, till färdig produkt och 
slutligen till hantering av avfall. Eleven får en 
förståelse för de olika arbetsuppgifterna och 
yrkesrollerna kopplat till produktionskedjan. 
Eleven får också utföra enklare 
arbetsuppgifter kopplat till processkedjan.  
 

Eleven får under de två avslutande 
praktikdagarna hjälpa företaget med att 
hitta lösningar till hur produktionskedjan 
skulle kunna effektiviseras och göras mer 
miljövänlig. Alternativt beskriva för företaget 
vilka delar av produktionskedjan som 
fungerar extra bra och på vilket sätt. Eleven 
får avslutningsvis presentera sin lösning för 
en grupp personer på företaget. 
 
 

Ex: Eleven kan ges möjlighet att göra ett 
flödesschema för processen/produkten. Till 
det kan hen föreslå eventuella 
förbättringsmöjligheter genom att komma 
med egna idéer eller intervjua andra på 
företaget för att komma med förslag eller 
frågor. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tema Dag 1 Introduktion Dag 2-3 Fördjupning Dag 4-5 Skarpt case, exempel  

Vilka yrkesroller 
krävs 
 

Under elevens första dag på praktikplatsen är 
syftet att eleven får lära känna arbetsplatsen 
som hen ska spendera de nästkommande fem 
arbetsdagarna på.  
 
Det är viktigt att eleven får en bra 
introduktion.  
 
Bra saker att gå igenom under första 
arbetsdagen är följande: 
 
 
 

o Presentera eleven för berörd 
personal 

o Information om arbetsplatsen 
o Arbetstider och raster 
o Eventuella policys på arbetsplatsen  
o Praktikveckans upplägga  
o Arbetsmiljö och säkerhet 

 
 
Efter den första introduktionen får eleven 
besöka olika delar av företaget för att på så 
vis få en helhetsbild av företaget.  
 
Eleven får med fördel träffa många olika 
yrkeskategorier under dagen och får stöta på 
en mångfald vad gäller de anställdas bakgrund 
och kön.  

 

Dag två och tre ägnas åt att eleven får en 
inblick i företagets olika yrkesroller och får 
följa några utav dessa under några timmar 
samt låt eleven testa på några av de 
arbetsuppgifterna som dessa yrkesrollerna 
har. Eleven får på så vis en förståelse för och 
en kännedom om de olika yrkesrollerna på 
ett teknikföretag. 

Eleven får under de två avslutande 
praktikdagarna hjälpa företaget med att 
skriva en lockande platsannons. Eleven väljer 
ut en av de yrkesrollerna som hen fått 
introducerat för sig under första delen av 
veckan.  Låt eleven intervjua någon som 
arbetar inom yrket för att ta reda på så 
mycket som möjligt om yrkesrollen. 
Avslutningsvis har eleven i uppgift att hjälpa 
företaget att skriva en platsannons där just 
den valda yrkesrollen efterfrågas och sedan 
presentera sin lösning för en grupp personer 
på företaget.  
 

Ytterligare ett alternativ är att eleven under 
de avslutande dagarna på företaget får 
undersöka om det finns någon yrkesroll som 
företaget saknar för att kunna arbeta än mer 
effektivt. Kanske hinner eleven göra båda 
casen. 
 

Attraktiv 
arbetsplats  
 

Dag två och tre ägnas åt att eleven får en 
inblick i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Låt 
eleven få delta i och utföra några enklare 
arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Ge eleven 
en introduktion i vad de bör tänka på för att 
inte skada sig samt vilka andra faktorer som 
påverkar arbetsmiljön på en arbetsplats. 

Eleven får under de två avslutande 
praktikdagarna hjälpa företaget med att bli 
en än mer attraktiv arbetsplats. Genom 
intervjuer och observationer tillsammans 
med erfarenheterna ifrån de första dagarna 
på arbetsplatsen får eleverna studera det 
rådande klimatet. Hur upplever eleverna 
attraktiviteten på arbetsplatsen idag och 
vilka förbättringsåtgärder ser eleverna kan 
göras? Eleven får avslutningsvis presentera 
sin lösning för en grupp personer på 
företaget. 
 

 

Digitalisering Dag två och tre ägnas åt att eleven får en 
inblick i hur företaget på olika sätt arbetar 
digitalt exempelvis genom digitala system 
och tjänster. Låt eleven få delta i och utföra 
några enklare arbetsuppgifter på 
arbetsplatsen som handlar om att lösa 
problem och omsätta idéer i handling på ett 
kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. 

Eleven får under de två avslutande 
praktikdagarna hjälpa företaget med att få 
en förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individen, företaget och samhället. 
Låt eleven studera en verksamhet inom 
företaget som i hög grad är digitaliserad. 
Genom intervjuer och observationer 
tillsammans med erfarenheterna ifrån de 
första dagarna på arbetsplatsen får eleverna 
ta reda på hur digitaliseringen i det här fallet 
har/kommer att påverka individen, företaget 
och samhället. Vilka positiva effekter kan 
eleven se samt vilka risker finns? Eleven får 
avslutningsvis presentera sin studie för en 
grupp personer på företaget. 
 

 

 


