
UPPLEVELSEBASERAD TEKNIKPRAO INOM 
NÄTVERKET TECHNIQUAL   
Våren 2020  
 
Alltför få ungdomar söker sig till teknikyrket. Och det går långsamt för 
branschen att attrahera tjejer. Detta vill vi göra något åt och jobbar 
därför aktivt för att framförallt fler tjejer men även killar blir nyfikna på 
teknik. Hittills har nätverket drivits av teknikföretagen Rejlers, Altran, 
Karlstad El- och stadsnät, NMT samt Ellevio, med stöd av Karlstad 
Innovation Park. Även Karlstad Universitet, Forshaga Lärcenter och 
Karlstad Kommuns näringslivsenhet har varit aktiva. Organiseringen är 
nätverksbaserat och bygger på engagemang och handling tillsammans 
med reflektion för lärande och verksamhetsutveckling. Utgångspunkten 
är att det är företagen som är de som kan bidra till en jämställd 
teknikbransch i samverkan med andra organisationer. Läs mer på 
www.karlstadinnovationpark.se/techniqual   

ANMÄLAN 
Upplevelsebaserad Teknikprao 
Sista anmälan senast 30 november 

Mitt företag/organisation är intresserad av att vara med på en 
upplevelsebaserad Teknik-Prao där syftet är att synliggöra olika 
teknikyrken för att skapa intresse hos särskilt tjejer men även killar. Detta 
innebär också en möjlighet att få in-put av elever i åk 8 för att förstå om 
och hur vi attraherar unga.  
Teknikprao är ett långsiktigt arbete och handlar om att vårt 
företag/organisation vill jobba nätverksbaserat tillsammans med andra 
teknikföretag för att bidra till framtida kompetensförsörjning. 

Skicka er anmälan via mail till vår kontakt Louise Torevik. 
louise.torevik@iucstalverkstad.se  
Anmälan ska innehålla: 

• Företag/organisation 
• Kontaktperson 
• Mail 
• Mobil  
• De veckor ni kan anordna prao (se högerspalten), gärna minst två 

tillfällen  

• Svar på om ni vill ha inbjudan till Workshop (vilket vi starkt 
rekommenderar) 10/2-20 kl. 14-16 för att få inspiration kring hur ni 
skapar en upplevelsebaserad prao. 
 

VARMT VÄLKOMNA MED I TECHNIQUAL! 

Så här går det till att 
engagera sig som 
företag eller 
organisation 
 
Ni arrangerar en eller 
gärna två 
upplevelsebaserade 
förmiddagar, minimum 3 
timmar, för ett team om 
4-6 elever i årskurs 8.       
Ni är 5 olika 
teknikorganisationer som 
delar på en vecka. 

 
Ni har möjlighet (vi 
rekommenderar detta) 
att delta i en workshop 
för att bli bättre rustad för 
att levandegöra 
teknikyrket samt hur man 
kan involvera eleverna 
för att de ska kunna vara 
aktiva under 
förmiddagen 
 
Prao under 2020 
genomförs följande 
veckor: 
Vecka 12 och 13  
Forshaga Lärcenter 
 
Vecka 19 och 20  
Rudsskolan Karlstad 
 

Kontakt & anmälan 
 

Anmälan prao: 
louise.torevik@iucstalverkstad.se 
Louise Torevik 
 
Övriga frågor: 
 

Therese Sundström 
therese.sundstrom@altran.com 
 

Anna-Karin Frykstedt 
anna-karin.frykstedt 
@karlstadinnovationpark.se 

 
 


