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Gymnasiearbete och yrkesutgång 
Denna instruktion beskriver hur du som lärare eller administratör lägger till information om 

gymnasiearbete och eventuell yrkesutgång för berörda elever.  Läraren kan göra detta för de elever 

som hen har i sina undervisningsgrupper. Administratören har tillgång till skolans samtliga elever. 

Instruktionen beskriver/visar: 

a) hur du lägger till gymnasiearbete och beskrivning av gymnasiearbete för flera elever (även 

dem som senare markeras med yrkesutgång enligt nedan). 

 

b) hur du lägger gymnasiearbete och beskrivning av gymnasiearbete för en elev, samt hur du 

anger yrkesutgång per elev. 

 

a) Lägga till information om gymnasiearbete och beskrivning av 

gymnasiearbete för flera elever under Elevlista 
 

Fälten för ”Gymnasiearbete” och ”Beskrivning av gymnasiearbete” kan fyllas i för flera elever, i 

listform, under Elevlista.  

  Notera att du behöver markera yrkesutgång under respektive elevs Elevkort, se 

instruktion b nedan. 

 

1. Gå in på Elevlista. 

 

2. Gör ett urval för exempelvis klass enligt bild nedan. 

 

3. Välj Gymnasiearbetslista under ”Listtyp”. 

 

4. Klicka på sök-knappen. 

 

5. Klicka därefter på redigeraknappen längst till höger på respektive elevs rad för att öppna 

raderna för tillägg alternativt redigering. 

 

6. Klicka på SPARA. Obs! Du behöver spara per elev och rad innan du går vidare till nästa. 

Notera att den information som läggs till/ändras här under Elevlista får genomslag under fältet 

Övrigt på Elevkort, och vice versa. 

! 
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b) För att lägga till information om gymnasiearbete, beskrivning av 

gymnasiearbete och markera yrkesutgång per elev, via Elevkort 
 

1. Gå in på Elevkort.  

 

2. Sök upp den aktuella eleven (i vårt exempel ”Sonja Andersson”). 

 

Under den flik du då kommer in på (Översikt) hittar du ”Övrigt” bland listerna.  

 

3. Klicka in på listen ”Övrigt”.  

 

I vårt exempel tänker vi att Sonja ska eller har genomfört ett gymnasiearbete i Elteknik, 

med nedan angivna arbetsmoment, som resulterat i en yrkesutgång som 

”Installationselektriker”.  

 

4. Vi fyller då i fälten nedan enligt följande: 

 

 

 

5. Klicka på SPARA. 
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Exempel: Yrkesutgång och relaterad information markeras på följande sätt på examensbevis för 

yrkesexamen:  
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