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Yrkesgymnasium i Göteborg får lärarpris 

Bräckegymnasiet i Göteborg är en av vinnarna av EU-kommissionens euro-

peiska lärarpris för innovativ undervisning 2022. Priset går till lärare på 

förskolor, grundskolor, högskoleförberedande gymnasieskolor och yrkes-

gymnasier som har utvecklat undervisningen genom europeiska projekt inom 

programmet Erasmus+. 

– Det är jättekul att vi vann, säger Benny Olausson, en av fyra rektorer på 

Bräckegymnasiet som tävlade i kategorin yrkesgymnasiet.  

I det vinnande projektet var yrkeslärarna med under två av fyra veckors 

utlandspraktik då eleverna fick lära sig om exempelvis andra EU-länders 

regelverk kring arbetsmiljö, säkerhet, arbetsvillkor, arbetsmetoder och 

arbetskultur. Projektet gav inte enbart eleverna en inblick i yrkets bredd – det 

blev även en fortbildning för yrkeslärarna på Bräckegymnasiet. 

EU-kommissionen har beslutat tilldela Bräckegymnasiet, ytterligare ett 

gymnasium, en grundskola och en förskola i Sverige årets europeiska lärarpris 

för innovativ undervisning (EITA-priset). Skolorna belönas för projekt inom 

Erasmus+ som har avslutats 2019–2021. Själva prisutdelningen med diplom 

och plaketter sker i Bryssel den 25–26 oktober och i Stockholm den 31 oktober 

och 1 november. 

Priset har fyra mål  

• Belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete. 

• Identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder. 

• Använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande. 

• Uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i 

Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning.   

Kontakt och bakgrund 

Benny Olausson, rektor på Bräckegymnasiet i Göteborg. 

072-221 01 23 

benny.olausson@educ.goteborg.se   

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt programkontor för 

Erasmus+ och utser årligen de svenska vinnarna av det europeiska priset för 

innovativ undervisning som EU-kommissionen instiftade 2021. 

 

Läs mer om Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning på Utbyten.se 

Information om övriga pristagare och fler länkar finns i pressrummet på uhr.se 
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Ytterligare kommentarer 
Hur känns det att vinna ”European Innovative Teacher Award” – EU-kommissionens 
europeiska lärarpris för innovativ undervisning 2022? 
– Tack, det känns jättekul att vi vunnit priset säger Benny Olausson, en av fyra rektorer 
på Bräckegymnasiet som tävlade i kategorin yrkesgymnasiet. Det kunde vi aldrig ha 
anat. 
 
Vad handlade ert skolprojekt om? 

Projektet gick ut på att yrkeslärarna följde med våra elever under två av deras fyra 

veckor långa utlandspraktik inom EU. Eleverna fick lära sig om andra EU-länders 

regelverk kring arbetsmiljö och säkerhet, arbetsvillkor, arbetsmetoder, arbetskultur, 

lite enkla fraser på det aktuella landets språk osv.  

En lärare följde med eleverna under första veckan för att hjälpa dem att ”komma 

igång” samt se till att eleverna hade en god arbetsmiljö. Lärarna träffade handledarna 

på olika företag och samtidigt förklarade de för dem vilka förkunskaper våra elever 

hade och vad företagen kunde förvänta sig av eleverna. Lärarna förklarade också att 

eleverna hade förhållningsregler att om de upplevde vissa moment som farliga hade 

de full rätt att avstå från att utföra dessa moment.  

Lärarna informerade också vilka tekniker våra elever var bekväma med och att det 

kunde vara bra att prova det andra landets tekniker för att få en inblick i yrkets bredd. 

Lärarna fick också själva följa med på arbetsplatserna för att jobba på samma sätt som 

man gjorde i det andra EU-landet. Detta var mycket uppskattat av våra lärare. Därefter 

åkte läraren hem och eleverna fick klara sig själva två veckor. 

Sista praktikveckan kom en annan yrkeslärare för att ”sy ihop det” – se hur eleverna 

hade haft det, följa upp eventuella problem som uppstått längs vägen och utvärdera 

vad eleverna hade fått lära sig. Även dessa lärare följde med ut på arbetsplatser för att 

testa på tekniker, material med mera som de inte vara vana vid. På så sätt blev 

projektet en del fortbildning också för våra yrkeslärare. 

 


