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Gymnasiearbete 
 

Förslag på hur du kan redovisa ditt gymnasiearbete med en presentation. 
Service, broms, hjulupphängning/styrning och något med inredning/kupé ska ingå 

Bild 1. Titel 
Bild 2. Här kan det vara bra att visa en bild på hur det ser ut innan arbetet påbörjades och 

berätta lite om vad du ska göra. 
Bild 3. Planering: Här kan du visa kortfattat hur du tänker göra. Vilken info du hämtar och 

var.  
Bild 4 - ? Beskriv vilka säkerhetsåtgärder du behöver vidta. Tänk i tre olika kategorier; för dig 

själv till exempel vilken klädsel och personlig utrustning som behövs så som 
hörselskydd och skyddsglasögon, för andra och för miljön  

 Beskriv material, verktyg och maskiner som behövs och till vilket arbete. 
 Beskriv vilka ev. arbetsmiljöregler som du behöver tänka på (AFS:ar). 
 Beskriv vilka fastställda krav som finns för arbetet, till exempel certifikat eller liknande. 
Bild ?-? Genomförande Här lägger du in bilder och berättar om hur du utförde arbetet från 

början till klart arbete. Jag började med att… 
 Här berättar du också om de eventuella förändringar du var tvungen att göra under 

arbetets gång när/om planeringen inte stämde. 
Bild ?-? Utvärdering Här ska du utvärdera ditt arbete. Utgå från det du skrivit i din planering. 

Hur fungerade säkerheten (alla kategorier)? Hade du valt rätt verktyg/maskiner med 
mera? 
Här ska du inte bara svara att allt gick bra utan här behöver du tänka till och analysera 
ditt arbete. 
Om det gick bra måste du tänka: VARFÖR gick det bra?  
(Jag planerade att göra så här … och det blev bra. Hade jag valt att göra så här …  hade resultatet 
blivit …) 
Om det inte gick så bra tänker du: VARFÖR gick det inte så bra? och hur skulle du 
gjort istället och hur hade resultatet blivit då. 

Bild ? Avslutning Här kan det vara trevligt med en bild på det färdiga arbetet. 
 
Presentationen: Ca 5 ord på varje bild. Ett foto på varje bild (ibland behövs det två om du ska 
jämföra två ”steg” i arbetet).  Du kan låna bilder på Google (tänk på upphovsrätten) för att visa en 
del av ditt arbete till exempel specialverktyg som du använt.  
Manus: Även om du vet hur ditt arbete gått till och vad du gjort kan det vara bra att ha ett manus att 
följa när du ska redovisa ditt arbete annars är det lätt att glömma viktiga detaljer. Ett tips är att 
numrera i manuset så att du vet till vilken bild du ska säga vad. 
 
När det gäller AFS:ar (Arbetsmiljöverkets författningssamling) behöver du inte redovisa vad det står i 
dem, det räcker att du hänvisar till rätt AFS (kan vara bra att ha i sitt manus). 
	


