Utbildningsmaterial - LÄRARE

INTRODUKTION
TILL INDUSTRIN
Framtaget av IUC - Industrinatten

Vilket är ditt framtida
yrke?
Du kanske inte vet exakt vad du vill arbeta med i
framtiden och när någon säger ”industri” kanske du
tänker att det finns i alla fall inte i ditt drömyrke. Men
vad vet du om den moderna industrin idag? Låt oss
ge dig en insyn i en spännande värld.

Innehåll:
Inledning
Brev till utbildare, allmän information om
industrin

Separat i elevmaterial:
Avsnitt 1, innan Industrinatten
Några industriella begrepp

Separat i elevmaterial:
Avsnitt 2, innan Industrinatten
Yrkesroller och svenska industriföretag

Separat i elevmaterial:
Avsnitt 3, efter Industrinatten
Testa och utvärdera dina nya kunskaper

FACIT
Här hittar ni svaren

Hej lärare och studie- och
yrkesvägledare!
Vi beundrar ert fantastiska arbete.
Ni informerar, ni påverkar och
viktigast, ni inspirerar unga
människor att förbereda sig för
kommande studier och arbete.
Under det närmaste årtiondet kommer
industrin att behöva tusentals nya
medarbetare, men risken är stor att
företagen inte hittar rätt kompetens. Ni
i skolorna kan göra en stor och
avgörande insats genom att förmedla
bilden av en modern industri som kan
erbjuda en imponerande bredd av olika
framtidsjobb. Dagens industri handlar
om innovation, om miljö, om design
och om att bygga framtiden.
Oavsett vad eleverna är intresserade
av finns det möjligheter för en framtid
inom industrin. Här finns utmanande
arbetsuppgifter och bra vägar för
karriär- och löneutveckling.

Detta utbildningsmaterial hjälper er
inom skolan att ge eleverna kunskaper
om dagens moderna industri.
Tillsammans kan vi öppna elevernas
ögon för de olika möjligheter som
industrin kan erbjuda.
Industrinatten ger er kunskaper och
verktyg för att ge eleverna en tydligare
bild av hur dagens industri ser ut.

Varma hälsningar,
Industrinattens projektgrupp

FACIT
Avsnitt 1: Industriella definitioner

1.
1. E
2. B
3. H
4. G

7. A
8. C
9. D
10. I

5. K

11. J

6. F

2.

1. SANT
2. FALSKT
3. FALSKT
4. SANT

5. SANT
6. FALSKT
7. SANT
8. FALSKT

FACIT Avsnitt 2: Karriär inom industrin
1.
1. b & c
2. b
3. a
4. b
5. d
6. a
7. c
8. a
9. b
10. a

2.

3.

Automationsingenjör

Svaren kan variera beroende på vilka företag
eleverna valt att titta på.

Maskiningenjör
Produktionsingenjör
Elingenjör
Byggingenjör
VVS-ingenjör

Efter Industrinatten skickar vi ut en länk med enkät som vi hoppas eleverna vill svara på.

