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Förord 
 
I denna rapport redovisas resultaten av en intervjustudie om elevers, lärares och studie- 
och yrkesvägledares föreställningar om området skola-arbetsliv. Det övergripande 
syftet med projektet har varit att ge bilder av hur man vid tre grundskolor i 
Stockholmsområdet arbetar med och önskar arbeta med frågor som rör området skola-
arbetsliv. Projektet har initierats och finansierats av Skolverket och ska ses som en 
fortsättning på tre tidigare studier inom området som genomförts vid Lärarhögskolan i 
Stockholm med finansiering av Skolverket.  
Vi vill tacka de elever, lärare och studie- och yrkesvägledare som delat med sig av sina 
erfarenheter och tankar och på så sätt gjort denna studie möjlig. Vi har också haft stor 
hjälp av vår tålmodiga projektledare Else-Maj E. Falk. Tack för ditt stöd. 
 
Stockholm i april 2003 
 
Karin Hirasawa och Åsa Sundelin 
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Inledning 
 
Projektets bakgrund 
Grundskolans studie- och yrkesorientering har under senare år varit en förhållandevis tyst 
fråga i det offentliga samtalet om skolväsendets uppgift, mål, innehåll och arbetsformer. Vi 
menar att denna relativa tystnad behöver brytas och att frågor som rör grundskolans studie- 
och yrkesorientering behöver aktualiseras. Vi vet också att kommuner och skolor minskat 
grundskoleelevers möjligheter att skaffa sig erfarenhet och upplevelse av arbetslivet. Sådan 
erfarenhet av och kunskap om det omgivande samhället i allmänhet och arbetslivet i synnerhet 
är viktiga förutsättningar för grundskoleelevers framtida val av studier och arbete. En del av 
grundskolans studie- och yrkesorientering handlar om skola-arbetsliv och i denna rapport 
undersöker vi hur man i grundskolan arbetar med och kan arbeta med skolelevers lärande om 
yrken och arbetsliv.  
 
Studien kan ses som en fortsättning på tre tidigare genomförda studier: 

• Skolverket (1997). Utvärdering av grundskolan 1995. Studie- och yrkesorientering. 
Årskurs 9. (Skolverkets rapport nr 126) Stockholm; Skolverket 

• Karin Fransson & Gunnar Kriegholm (1997). Förvaltning och förändring. Studie- och 
yrkesorientering i 1990-talets skolreformer Stockholm; Lärarhögskolan i Stockholm  

• Karin Fransson (2001). Trettio år med ”skola-arbetsliv” – en översikt. Stockholm; 
Lärarhögskolan i Stockholm 

 
 
Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med projektet är att ge bilder av hur man vid tre grundskolor i 
Stockholmsområdet arbetar med, vill arbeta med och kan arbeta med frågor som rör 
området skola-arbetsliv. 
 
Projektet är uppdelat i tre steg. Syftet med det första är att redogöra för och diskutera 
vilka mål man i övergripande och lokala styrdokument skriver fram för området skola-
arbetsliv i grundskolan. Det andra steget syftar till att beskriva hur lärare och studie- 
och yrkesvägledare inom grundskolan genomför de mål som skrivs fram i 
måldokumenten. Syftet med det tredje steget är att beskriva hur grundskolelever 
uppfattar det studiearbete som görs inom området skola-arbetsliv. Tyngdpunkten i 
projektet kommer att ligga på det andra och tredje steget. 
 
 
Skola-arbetsliv 
Skola-arbetsliv kan sägas vara det kitt man försökt använda för att sammanbinda skolan 
med arbetslivet i en tid då arbetslivet blivit alltmer avlägset och osynligt för barn och 
ungdomar.  
Begreppet skola-arbetsliv står för den koppling till arbetslivet som skolan förväntas 
göra till arbetslivet och som funnits i styrdokument för skolan sedan den första 
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läroplanen för grundskolan, Lgr 62.1 Området skola-arbetsliv har vuxit fram i takt med 
att skola och arbetsliv differentierats bland annat som ett svar på behovet att kvalificera 
och sortera arbetskraft till arbetslivets utveckling.2 Skola-arbetsliv är ett uttryck som 
rymmer mycket och Fransson (2001) liknar försök att definiera området skola-arbetsliv 
med att försöka fånga tvålen i badvattnet. Hon skriver att uttrycket dels får förstås som 
varje led för sig, dels som relationen mellan leden och hon definierar skola-arbetsliv 
som: 
 

Den fostran och undervisning i arbete, om arbete och till arbete som sker i en 
institutionaliserad utbildningssituation – i en skola, den påverkan förhållanden och faktorer 
i arbetslivet har på hur denna fostran och undervisning sker i skolan men också, om än i 
mindre grad, de konsekvenser som verksamheten i skolan får för elevernas kommande 
agerande i arbetslivet; för villkor, förändring och utveckling inom arbetslivet. Begreppet 
arbetsliv är inte så distinkt, men i stora drag innesluter det frågor som handlar om 
arbetsmarknad, arbetsplatser och arbete. (s. 4) 

 
Skola-arbetsliv kan också förstås som den del av skolans studie- och yrkesorientering 
som avser arbetsliv eller det som Gunnel Lindh (1997) benämner som studie- och 
yrkesvägledning i vid bemärkelse som har anknytning till arbetsliv: 
 

Med vägledning i vid bemärkelse menar jag all den verksamhet som respektive 
institution/organisation erbjuder som förberedelse för framtida val av utbildning, yrke, arbete och 
livsform.[…] Vägledning i vid bemärkelse är alltså i detta fall ett ansvar för hela skolans personal. 
(s. 4) 

 
Hur området skola-arbetsliv behandlas och har behandlats i skolan har att göra med 
samhällsutvecklingen och med hur man i takt, eller otakt, med den skrivit om området i 
styrdokumenten. Fransson (2001) ger en fördjupad bild av hur området gestaltats i 
politiska mål genom tiderna. I dagens läroplan för grundskolan, Lpo 94, står följande 
att läsa om det som kan hänföras till området skola-arbetsliv:3 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att 
- kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 
- få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och 
- få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 
 
Alla som arbetar i skolan skall 
• verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö och 
• bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval om grundar sig 
på kön, social eller kulturell bakgrund. 
 
Läraren skall 
• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och 
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor 

                                                           
1 Karin Fransson. (2001). 
2 Ibid. 
3 Lpo 94, (1998). 
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samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 
 
Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande 
uppgifter, skall 
• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 
och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder och 
• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser. (s. 19) 

 
I timplanen för grundskolan finns ingen tid destinerad till området skola-arbetsliv. 
Förslaget från 1991 års läroplanskommitté innebar att 120 timmar skulle avsättas för 
orientering om utbildning och arbetsliv mm, men när timplanen fastställdes gick inte 
detta förslag igenom. Enligt utbildningsutskottet fördelades dessa timmar på 
ämnesgrupperna för att ge de enskilda skolorna möjlighet att planera in sin 
arbetslivsorientering inom ramen för den tid som timplanen ger eller under övrig tid av 
skoldagen.4 
 
Vid sidan om läroplaner finns kursplaner som styrning av skolans mål. Dessa är 
bindande föreskrifter som uttrycker de krav som staten ställer på utbildningen i olika 
ämnen.  

 
I kursplanens inledande text, ämnets syfte och roll i utbildningen, tydliggörs hur ämnet 
bidrar till att målen i läroplanen uppfylls samt hur ämnet motiveras utifrån olika samhälls- 
och medborgarbehov.5 

 
Moment som berör skola-arbetsliv är idag nästan obefintliga i kursplanerna. Fransson 
(2001) skriver att kursplanen för samhällskunskap har den starkaste anknytningen till 
studie- och yrkesorienteringens område. Vid genomläsning av kursplanen för 
samhällskunskap för läsåret 200/2003 går det inte att hitta någon skrivning som 
anspelar på arbetslivet.  
 
Lpo 94 innehåller de mål för skola-arbetsliv som skolorna har att arbeta mot utan att 
varken omfattning eller arbetsmetoder finns omnämnda. Det finns ingen tid avsatt i 
timplanerna och inte något skrivet om området i kursplanerna. Skolorna får själva 
bestämma hur de vill arbeta med området och efter vad man kan se i dagsläget har de 
arbetslivsorienterande inslagen i skolan och elevers möjligheter till erfarenheter från 
arbetsplatser utanför skolan fått en allt mindre omfattning under 1990-talet.6 
 
 
Om den praktiska arbetslivsorienteringen – prao  
En del av skola-arbetsliv är den praktiska arbetslivsorienteringen (vi kommer i texten 
även använda den vedertagna förkortningen prao). Den är ett arbetslivsorienterande 
inslag i grundskolan där elever under en eller flera perioder befinner sig på en 
arbetsplats under skoltid. I Nationalencyklopedin beskrivs prao som en del av 
grundskolans arbetslivsorientering som innebär att eleverna praktiserar på en 

                                                           
4 Ibid. 
5 http://www.skolverket.se 
6 Fransson (2001) 
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arbetsplats, varefter deras erfarenheter följs upp i skolan.7 Prao har vad man kan kalla 
en tradition i svensk grundskola alltsedan den första läroplanen, Lgr 62. Då kallades 
motsvarande verksamhet pryo (efter praktisk yrkeslivsorientering) och reglerades till 
omfatta tre veckor i åk 8 fördelade på två eller tre olika yrken. Syftet var framför allt att 
eleverna skulle få prova ett yrke som låg nära det de tänkte sig i framtiden och pryon 
skulle fungera som ett stöd till val av utbildning och yrke.8 I Lgr 80 ersätts pryo med 
praktisk arbetslivsorientering, prao. Elevernas tid i arbetslivet skulle bli mer omfattande 
och syftet vidgades från att möta enskilda yrken till att möta arbetslivet i stort. Praon 
reglerades till att omfatta 6-10 veckor under grundskoletiden och den skulle ge eleverna 
erfarenheter från tre sektorer i arbetslivet. Praon skulle också vara könsstyrd för att 
motverka att yrkesvalet begränsades av om man var pojke eller flicka.9 Den senaste 
läroplanen, Lpo 94, är skriven på ett annat sätt än de tidigare och beskriver vad skolan 
ska göra genom att ange mål och riktlinjer för skolans verksamhet, men den talar inte 
om hur skolan ska gå tillväga för att nå målen. Följande står att läsa om skolans 
kontakter med omvärlden i Lpo 94.  
 

Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att 
välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med 
de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan 
med arbetslivet och närsamhället i övrigt. (s. 19) 

 
Lpo 94 talar om att skolan ska samverka med arbetslivet men inte hur eller i vilken 
omfattning och det finns alltså inget i texten som talar specifikt om prao. Idag 
bestämmer skolorna själva hur de vill arbeta med den målskrivning för skolans 
kontakter med omvärlden som finns i Lpo 94. Många skolor har dock i praktiken 
behållit prao i någon utsträckning. I en undersökning av Skolverket hösten 1997 
framkom att ingen skola hade ökat omfattningen av praon efter avregleringen och man 
antog man att en minskning av praon hade skett vid ungefär hälften av landets skolor.10 
De skolor vi har använt i undersökningen har behållit praon men i olika omfattning. 
Två av skolorna har två veckor förlagda till år 8 och två veckor i år 9. En skola har en 
vecka i år 8 och en i år 9. 
 
Förkortningar 
Det finns många förkortningar i omlopp med anknytning till skola-arbetsliv. Man pratar 
t ex om syo, prao, pryo och syv. För att inte ytterligare förvirra har vi valt följande 
benämningar och skrivsätt:  
Den vedertagna yrkestiteln för personer på skolor som arbetar med studier och yrken är 
idag studie- och yrkesvägledare. Utbildningen till yrket heter studie- och 
yrkesvägledarprogrammet. I rapporten skriver vi studie- och yrkesvägledare eller 
vägledare. På de skolor vi undersökt är studie- och yrkesvägledarna kvinnor och vi 
kommer konsekvent att benämna vägledarna som hon.  
 

                                                           
7 Nationalencyklopedin (2002). 
8 Fransson, (2001). 
9 Ibid. 
10 Skolverket (1998).  



 8

I de citat vi använder från intervjuerna står ”E” för elev, ”L” för lärare, ”S” för studie- 
och yrkesvägledare och ”I” för intervjuare. 
 
 
Val av metod 
Utifrån uppdraget har vi valt intervjun som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Vi har också 
tagit del av nationella styrdokument, i viss mån styrdokument på lokal nivå och den 
information som har funnits om skola-arbetslivsfrågor på två av skolornas hemsidor. 
Tyngdpunkten ligger på intervjuundersökningarna. 
 
Den intervjuform vi har använt kallas i litteraturen för öppen riktad intervju.11 Den öppna 
intervjun och den öppna riktade intervjun karaktäriseras bl. av att de 
 

• Syftar till att förstå meningen med fenomen i relation till 
respondentens  livsvärden 
• Är deskriptiva 
• Är fokuserade på bestämda temata 
• Är öppna för flertydighet och förändringar 

 
Syftet med intervjuerna var att få en beskrivning av hur intervjupersonerna uppfattar området 
skola-arbetsliv utifrån frågeområden som vi hade arbetat fram. Frågorna formulerades på 
olika sätt beroende på om det var elever, lärare eller vägledare som intervjuades men de 
utgick från följande gemensamma frågeställningar: 
 

• På vilket sätt har du/ni arbetat med skola - arbetslivsfrågor? 
• Hur skulle du/ni vilja arbeta med dessa frågor? 
• Hur ser ni på det du/ni varit med om/genomfört? 
• Varför ska man hålla på med frågor som rör arbetslivet i grundskolan? 
• Varför arbetar du/ni på detta sätt? 

 
Under intervjuerna strävade vi efter ett förhållningssätt som skulle ge oss möjlighet att ta del 
av de intervjuades uppfattningar av området skola -arbetsliv utan att låta våra bilder och 
tolkningar ta överhanden eller styra intervjuerna. Annika Lantz (1995) skriver: 
 

Samspelet mellan intervjuare och respondent gör det möjligt att nyansera svar och att respondenten 
har utrymme att tillsammans med en icke värderande person verbalisera sitt tänkande och söka 
nyanser och differentieringar. Icke värderande ska inte jämställas med ’objektiv’ utan istället 
betraktas som intervjuarens strävan att inte värdera det respondenten säger utifrån sig själv, trots 
att det inte är helt möjligt för en intervjuare att vara helt icke värderande. (s. 34) 

 
Enligt Steinar Kvale (2002) ger intervjun forskare en möjlighet att förstå hur praktiserande 
yrkesmänniskor handlar och tänker kring sin praktik.  

 
The qualititative interviews gives us unique access to the lived world of common people and of 
proffessionals. There has also been a change in epistemological conceptions of the nature of 
knowledge as consisting of facts and rules have earlier dominated the social science, there has the 

                                                           
11 Annika Lantz (1993). 



 9

last decades been an opening towords broader conception of knowledge. This encompasse 
phenomenological researches and the lived world, the hermeneutical interpretation of the meaning 
of texts, and postmodern emphasis on knowledge as contextual, interrelational, conversational, 
linguistic and narrative. Within these alternative conceptions of knowledge, the interview and the 
knowledge it produces appear as a central access to the domain of the social sciences. (s. 2) 

 
Enligt Kvale har uppmärksamheten främst riktats mot att genom intervjun göra det möjligt att 
undersöka vanliga människors vardag, att ge röst till deras levda värld med deras egna ord och 
det har hänt att forskaren till och med tilläts identifiera sig med informanterna. Däremot har 
sällan intervjuarens maktposition diskuterats. Kvale menar att intervjun är ett utmärkt 
forskningsinstrument, men att det är viktigt att ta hänsyn till andra aspekter på intervjun, 
exempelvis maktasymmetrin i forskningsintervjun och enlig honom kan dialogen till och med 
användas som förtryck. Han drar slutsatsen att forskningsintervjun inte är en öppen fri dialog 
mellan likvärdiga parter utan en specifik typ av konversation som intervjuaren kontrollerar i 
enlighet med sina intressen och vid bearbetningen av intervjun har intervjuaren monopol på 
tolkning av intervjumaterialet. Kvale tar upp en aspekt som är viktig att förhålla sig till i 
denna rapport. Han benämner det advocacy research. 

  
Advocacy research would provide representative of different positions and social groups – 
such as managers workers, teachers and pupils – access to the same interview texts, and 
potentially also to the same interview subjects. (s. 6) 

 
Med tanke på ovanstående har vi i intervjuerna försökt använda samtalsfärdigheter och 
förhållningssätt som i vägledningslitteratur beskrivs som steg 1 eller fas 1-färdigheter.12 
Vi har strävat efter förhållningssätt och metoder som skulle ge oss möjlighet att ta del 
av de intervjuades uppfattning av området skola-arbetsliv. Vi ville undvika att styra 
intervjuerna allt för mycket och förhindra att våra bilder och tolkningar skulle ta 
överhanden. Samtalsfärdigheter vi fram för allt har använt har varit omformuleringar, 
sammanfattningar och öppna frågor.  
 
Urval av skolor 
Vi kom fram till att - utifrån undersökningens yttre ramar - det var rimligt att genomföra 
undersökningen på tre skolor. Vi valde skolor utifrån kriterier som vi utifrån våra erfarenheter 
och förkunskaper ansåg var intressanta att undersöka vad gäller området skola-arbetsliv. Vi 
ville ha skolor i olika bostadsområden utifrån en tanke om att elevernas behov där kan vara 
särskilda och därför behöver belysas. Vi ville också ha skolor som arbetar på olika sätt med 
området skola-arbetsliv för att få en bild av hur olika organisationer kan påverka elevers 
upplevelse av området skola - arbetsliv. En tredje aspekt var att vi ville ha med en skola i en 
annan kommun än Stockholm för att kunna jämföra olika styrdokument. 
 
De skolor vi har valt är följande: 
 
- A-skolan, ligger i ett invandrartätt område i Stockholms stad  
- B-skolan är en skola i en grannkommun till Stockholm. Skolan är också intressant då man 
har behållit praoorganisationen som tidigare. 

                                                           
12 Gunnel Lindh (1988) och Kerstin Hägg & Svea Maria Kuoppa (1997) 
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- C-skolan är en skola i Stockholms stad där försök med nya former av samarbete med 
näringslivet och närliggande gymnasieskola prövats.  
 
Vi delade arbetet på följande sätt, Åsa Sundelin har ansvar för den del av rapporten som 
beskriver hur grundskolelever uppfattar det studiearbete som görs inom området skola-
arbetsliv och Karin Hirasawa ansvarar för den del som beskriver hur lärare och studie- och 
yrkesvägledare inom grundskolan uppfattar det studiearbete som de deltar i inom området 
skola-arbetsliv. Vi genomförde dessa delar var för sig. Vi rapporterar också dessa delar var 
för sig och avslutar med en gemensam slutdiskussion. 
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Del I Lärares och studie- och yrkesvägledares uppfattningar om 
skola-arbetsliv 
 
Metod  
Denna studie har en hermeneutisk ansats. Hermeneutik handlar om att belysa, förstå och tolka 
ett fenomen eller en företeelse. Per-Johan Ödman (1979) pekar på att de centrala delarna i 
hermeneutik handlar om förförståelsens betydelse, förhållandet mellan förståelse, förklaring 
och tolkning och den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. 
Inom hermeneutiken menar man att tolkningar vilar på osäker grund och att det är svårt att 
finna en absolut sanning. Else-Maj Falk (1999) skriver  

 
Sanningsbegreppet handlar i ett hermeneutiskt arbete om att man söker visa hur något, i en viss 
kontext och med tolkarens förförståelse, kan vara, inte hur något är, bör eller måste vara. (s. 44) 

 
Citatet ovan vilar på Hans-Georg Gadamers tanke att en text gör anspråk på att säga något 
sant eller uttrycka en möjlig sanning.13 Gadamer menar att man måste utgå från att det som 
påstås i en text är sant.  
Mitt tolkningsarbete börjar redan vid intervjutillfället. Min förståelse av vad som sägs är 
grunden för de följdfrågor jag ställer eller inte ställer. Men i min analys i denna rapport utgår 
jag från innehållet i de utskrivna intervjuerna. 
 
Förförståelse 
Förförståelse är utgångspunkten för tolkningen vid en hermeneutisk ansats.14 Min 
förförståelse är följande: Jag har arbetat som studie- och yrkesvägledare i ca 25 år och de 
senaste åtta åren även undervisat på studie- och yrkesvägledarutbildningen på Lärarhögskolan 
i Stockholm. I femton år under 70, 80- och 90-talet, arbetade jag på grundskolan som studie- 
och yrkesvägledare. Jag har lång erfarenhet av och även en stor förförståelse för skola-
arbetslivsfrågor både i mitt tidigare och i mitt nuvarande arbete. Jag undervisar bland annat i 
kurser och moment med anknytning till detta område. Jag har, helt naturligt, tankar om fältet 
skola-arbetsliv. Falk (1999) skriver: 
 

Begreppet förförståelse blir kanske tydligast just när ordet fördom används. Gadamer menar att 
fördom handlar om vår tendens att förstå eller ta ställning till något innan vi grundligt undersökt en 
företeelse. Därav följer att fördomen kan ha såväl positiv som negativ laddning, det vill säga att 
vår förförståelse kan ledsagas av en hållbar eller falsk intuition. (s. 45) 
 

Falk skriver vidare att man varken behöver eller kan bortse från sin förförståelse. Det är 
viktigt att försöka utveckla en förmåga att se den egna förförståelsen. Man måste vara 
uppmärksam på att man på grund av sin förförståelse betonar och uppmärksammar vissa 
omständigheter och förbigår andra. 
 
Relationen intervjuare-respondent 
Jag intervjuade dels studie- och yrkesvägledare, dels lärare. Eftersom jag har arbetat länge 
inom området och de sista åren även undervisat på Studie- och yrkesvägledarutbildningen 

                                                           
13 Jämför Hans-Georg Gadamer (1960/1990), s. 294. 
14 Ibid. s. 294. 
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känner många studie- och yrkesvägledare i Stor-Stockholm mig. För de tre vägledarna är jag 
en representant för två institutioner: dels representerar jag den utbildning de hade gått, dels 
representerar jag Skolverket som i detta fall var min uppdragsgivare. Både utbildning och 
Skolverk tillhör de ramfaktorer som påverkar. 
När det gällde lärarna kände jag ingen av dem. Men även för dem representerar jag både 
Lärarhögskolan och Skolverket.  
 
Urval av studie- och yrkesvägledare och lärare 
När skolorna var utvalda kontaktades studie- och yrkesvägledarna per telefon. De ställde sig 
positiva till att intervjuas. Rektor kontaktades per brev för att informeras om vår 
undersökning. På var och en av de tre skolorna fanns en studie- och yrkesvägledare. Två av 
dem hade full tjänst på skolan och en hade 75 %.  Vägledarna intervjuades var för sig 
eftersom de var ensamma i sin profession på skolan och har andra erfarenheter av området än 
lärare. 
 
Studie- och yrkesvägledarna valde två lärare för lärarintervjuerna. Mitt önskemål var att de 
skulle undervisa de elever som intervjuades. För övrigt lämnade jag valet fritt till vägledarna. 
De valde  
• En lärare i svenska och engelska, hon var även mentor15 i år 9. En speciallärare  
           (skola A) 
• Två  lärare i So, en av dem  var mentor i år 9     (skola B) 
• En lärare i svenska och So och en lärare i So, båda klassföreståndare i år 9  
           (skola C)
             
Lärarna har arbetat mellan fem och femton år i yrket. Lärarna intervjuades tillsammans. Min 
tanke var att samintervju var bättre än enskild intervju eftersom samtalet mellan dem skulle ge 
mig information om hur de handlar och tänker i frågor som rör skola-arbetsliv. Samtidigt 
innebar samintervju att de skulle kunna påverkas av varandra och kanske hålla tillbaka egna 
tankar. Mitt första argument vägde dock tyngst för mig.  

                                                           
15 Mentor är idag en vanlig beteckning för klassföreståndare. 
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Resultat 
Prao, hjärtat i skola-arbetsliv 
 
Den praktiska arbetslivsorienteringen intar en framträdande plats i intervjuerna. 
I alla intervjuer med lärare och studie- och yrkesvägledare intar prao, praktisk 
arbetslivsorientering, och undervisning kring denna en framträdande plats. Med prao avser 
informanterna de perioder som eleverna, minst en vecka i taget, är placerade på en arbetsplats 
och deltar i arbetet där. Vid en av skolorna benämns också en temavecka år 7 som prao. Jag 
börjar med att belysa praons omfattning, ackvirering och fördelning av platser. Jag stannar upp 
vid intervjupersonernas tankar om lärarbesök på praoplatserna. Efter den mer administrativa och 
organisatoriska delen övergår jag till att beskriva intervjupersonernas tankar om praons syfte och 
slutligen försöker jag ge en bild av undervisningen i samband med prao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 Prao  
 
 
Praons omfattning 
På de tre skolorna där vi genomförde våra intervjuer förekommer en praoperiod år 8 och en år 
9. Vid två av skolorna är båda perioder två veckor och vid den tredje är den numera en vecka i 
vardera årskurs. Tidigare har denna skola också haft två veckor varje period. Vid en av 
skolorna fanns fram till 1998 en temavecka år 7 som räknades in i praon.  
 
Vid den skola där praon är en vecka i vardera årskurs anser lärare och studie- och 
yrkesvägledare att praon är alltför kort. Orsaken till neddragningen är varken lärare eller 
studie- och yrkesvägledare helt säkra på, men trängsel på schemat nämns som möjliga 
orsaker: 

Prao,  
hjärtat i 
skola-  

arbetsliv 

Förarbete i skolan 

Efterarbete i 
skolan 
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S […] ledningen och kanske en del av lärarna tycker att det räcker för de har så många andra 
grejer. Just i åttan åker dom till X-by och åker skidor en vecka. Och det är ju också lite 
omvärldskunskap, så det är svårt att hinna med, att pressa in i schemat […] och i nian håller en del 
elever på med musikal och det kan jag hålla med om det pågår väldigt många olika saker.  

 
I Lpo 94 jämställs kontakter med arbetslivet med andra kontakter utanför skolan, det som i 
ovanstående citat benämns som omvärldskunskap. Mål att sträva mot i läroplanen är bland annat 
att varje elev ska få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.16  Det 
kan vara så att ledningen på en av de skolor som ingår i studien med hänvisning till läroplanen 
har beslutat om neddragning av praon.  
 
Det är värt att uppmärksamma att det är vid denna skola som intervjupersonerna mest talar om 
andra kontakter med arbetslivet. En annan tolkning kan vara att denna skola i större 
utsträckning försöker hitta nya former för kunskap om och kontakter med arbetslivet. Jag 
återkommer till dessa kontakter under rubriken ”Skola arbetsliv är mer än prao”. 
 
Både lärare och vägledare vid de tre skolorna är medvetna om att omfattningen av den 
praktiska arbetslivsorienteringen beslutas på lokal nivå. Några av lärarna betonar också att 
praon, som den är utformad hos dem, inte är någon självklarhet: 
 

L Annars är vi väldigt gynnade. Vi har två veckor åttan och nian och det är inte alla skolor som har 
det.  
L Man behöver ju inte alls ha prao, man kan ta bort den helt och hållet och man kan utöka den,  
L Förut hade vi ett väldigt bra arbetslivstema i årskurs 7 också, men eftersom 
syokonsulenten fick ta hand om det själv hann hon inte med det, det blev för mycket med 
alla rådgivande samtal också tillsammans med praon. Vilket är väldigt tråkigt.  
 

Praon i sjuan som nämns ovan bestod av en temavecka och var mycket uppskattad av 
informanterna och enligt dem även av eleverna. En av lärarna beskriver veckan på följande 
sätt: 
 

L Då var eleverna ute på arbetsplatser samtidigt som åttorna hade prao, då var dom ute och 
besökte arbetsplatser och så hade vi någon slags stationssystem med olika ämnen och pratade om 
yrkeslivet utifrån vårt ämnesperspektiv så dom fick träffa alla ämnen, idrottslärare pratade om 
ergonomi, vi på So- sidan om arbetsmiljö och No- lärarna -ja det som inom No var kopplat till 
arbetslivet.  
 

Även studie- och yrkesvägledaren talar varmt om arbetslivstemat i år sju. Temat var enligt 
henne upplagt så att första dagen var eleverna i skolan och ämnena i skolan fanns 
representerade. Dag två och tre var eleverna ute på arbetsplatser i det lokala näringslivet. De 
var två på varje arbetsplats. Platserna ackvirerade studie- och yrkesvägledaren: 
   

S Jag har dammsugit varje källare, fantastiska platser hela samhället var involverat. Men då var jag 
noga med att alla sektorer skulle vara representerade och det är ju inte så svårt att ta emot elever på 
rätt avancerade arbeten i två dagar.  

 

                                                           
16 Lpo 94.  
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Dag fyra var eleverna åter i skolan och förberedde och genomförde muntlig framställning i 
tvärgrupper. 
 

S Och när man pratar med arbetsgivaren i centrum så tycker dom också att det var bra. De lärde 
känna eleverna bättre. Man går inte och snor där ens kompis har jobbat. Ja det blev en väldigt vi-
känsla. Men arbetsbelastningen blev för hög och jag orkar helt enkelt inte längre, det är så himla 
mycket som ska klaffa i det […] det var bra för oss i skolan och jag kunde se att de i åttan inte var 
så oroliga. En fantastisk förberedelse, fantastiska år. 
 
L Det var många andra fördelar i det där projektet, [eleverna, mitt förtydligande] i åk 7 kom hit 
från olika skolor, lär känna varandra, redovisa bra arbetsmoral, samtidigt som det var ett 
arbetsområde som de tyckte var jättespännande. 

 
Ämnesintegrering och samarbete över ämnesgränserna, samarbete mellan olika 
personalkategorier, omvärldskunskap, kunskap om arbetslivet i närsamhället, elevernas aktiva 
deltagande – ja hela den diskurs som skola-arbetslivsområdet handlat om de senaste fyrtio åren 
och fortfarande handlar om, fanns med i denna temavecka. Detta temaarbete slutade skolan med 
1998 eftersom organisationen vilade på en person, studie- och yrkesvägledaren. Enligt de 
intervjuade var det organisatoriska svårigheter som var orsaken till att temaveckan upphörde. 
 
Följande citat fann jag på skolverkets informationssida Utväg, under rubriken studie- och 
yrkesorientering.17 
 

Prao kan vara en för alla ämnen gemensam verksamhet och arbetsform. Verksamhetens förmåga 
att ge eleverna kunskaper om arbetslivet står och faller till stora delar med hur pass väl den 
integreras i ämnesundervisningen. Det är en nödvändighet att i arbetsenheter och arbetslag 
gemensamt planera, målformulera, förbereda och följa upp verksamheten. 

 
Det är intressant att Skolverket uttalar sig så konkret om hur prao ska bedrivas när det i 
läroplaner och kursplaner är mycket vagt beskrivet. Jag kan ur intervjuerna utläsa att 
temaveckan blev ett omöjlighetsuppdrag när organisationen enbart vilade på en person, på 
studie- och yrkesvägledaren. Det är inte enda gången i intervjuerna som organisationsproblem 
nämns som ett hinder för genomförandet av kontakter med arbetslivet.  
 
Praons omfattning i tid hade alltså minskat på två av skolorna. På en togs temaveckan i år 7 
bort och på den andra förkortades praon i år 8 och 9 från två veckor till 1 vecka i vardera 
årskurs. I två olika utredningar från 1998, framkommer att ungefär hälften av landets 
grundskolor har dragit ned på praon i och med införandet av Lpo 94.18  
 
Ackvirering och fördelning av praoplatser – studie- och yrkesvägledarens ansvar 
Det är studie- och yrkesvägledarna på de tre skolorna som ansvarar för ackvirering och 
fördelning av praoplatserna.  
 
Ackvirering av platser 
Vid två av skolorna finns en så kallad praobank, det vill säga en person centralt i kommunen 
ackvirerar ett visst antal platser till varje skola. Platserna i dessa praobanker räcker till ca 

                                                           
17http//:utvag.skolverket.se (2002). 
18 Skolverket Dnr:98:209, Fransson & Kriegholm (1998). 
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hälften av eleverna. På den tredje skolan ackvirerar studie- och yrkesvägledaren ca hälften av 
platserna. Dessa platser kan hon oftast använda år efter år, samtidigt som hon kontinuerligt 
ackvirerar nya. På så sätt har hon skapat skolans egen praobank. För att få platser till alla 
elever uppmuntras de att skaffa egna platser. Det är dock vägledarnas ansvar att se till att alla 
elever får en praoplats. 
 
De flesta platserna är inom restaurang, handel och barnomsorg enligt vägledarna. Är detta 
representativt för dagens arbetsliv? I arbetsmarknadsverkets yrkesklassificering finns ca 6 000 
yrken representerade.19 Att definiera begreppet yrke låter sig inte göras så lätt och här nöjer 
jag mig med Nationalenceklypodins definition:  
 

Yrke, typ av arbete som man kan försörja sig på och som kräver vissa särskilda kunskaper.  
 
Praktisk arbetslivsorientering betonar inte det specifika yrket utan det som betonas är kunskap 
om arbetslivet. Av ovanstående 6 000 yrken finns naturligtvis endast en bråkdel av dessa 
representerade i skolornas praobanker. Detta innebär att orienteringen under praon framförallt 
riktar sig mot några sektorer av arbetslivet. Manuelle Castells beskriver informations- 
teknologins verkningar på arbetslivet i första bandet av sin trilogi Informationsåldern.20 Han 
visar på gemensamma grunddrag i så kallade informationella samhällen, till exempel den 
traditionella industriproduktionens tillbakagång, expansion för både företagsservice (med 
betoning på kommersiell service) och social service (med betoning på hälsovård) och 
uppkomsten av ett ”manchettproletariat” inom handel.21 Karin Lundqvist (2001) har, 
inspirerad av Castells verk, fokuserat på svenska förhållanden. Hon skriver om dessa 
förändringar på följande sätt; 
 

Vi kan således konstatera att det platsbundna manuella tjänstearbetet ökar, dvs. den service som 
både företag och privatpersoner måste ha i närområdet sysselsätter många. Den typen av arbete är 
svår att rationalisera bort. När anspråken ökar vill vi snarast ha mer av dessa tjänster. (s. 80) 
 

Motpolen till det platsbundna arbetet är enligt Lundqvist det kunskapsintensiva arbetet, 
där produktionsmedlet är ”humankapitalet” med hög utbildnings- och yrkeskompetens 
och med en förmåga att ständigt lära nytt. Även dessa arbeten ökar. De IT-relaterade 
tjänsterna har fördubblats på 30 år, från knappt 100 000 i början av 70-talet till 230 000 
i slutet av 1990-talet. Den största tillväxten har under den senaste tioårsperioden skett 
inom IT-sektorn.  
 
Detta perspektiv kan vara värt en tanke när vi ser att majoriteten av platserna finns inom 
restaurang, handel och barnomsorg, det vill säga inom de sektorer som i Castells termer 
benämns som platsbundna manuella arbeten. Jag har ingen statistik som visar om 
fördelningen av praoplatser mellan olika sektorer är annorlunda idag än före Lpo 94:s 
införande. Däremot fanns det en text i Lgr 80 om att prao skulle planeras så att eleverna fick 
erfarenhet från tre olika sektorer.  
 

                                                           
19 Arbetsmarknadsstyrelsen (1997). 
20 Castells (1998). 
21 Ibid sid. 236 ff. 
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Fördelning av platser 
Av intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna kan jag utläsa att det finns en viss skillnad i 
fördelningsmetod. En av vägledaren betonar att hon lägger ned mycket tid och kraft på att 
varje elev ska få en plats som passar just henne/honom. Hon är individcentrerad och försöker 
matcha plats och elev:  
  

S Jag har en önskelapp och där får dom skriva i första hand vill jag ha handel och där får de 
utrymme att specificera, en klädesaffär inne i stan och så får de skriva allt de kan komma på ex 
snälla S kan inte jag få vara på samma plats som Karin var i åttan. Och så kan man reglera, en del 
har träning och kan inte jobba så länge, en del tycker det är skönt att gå upp tidigt […] Så börjar 
jag med de elever som har störst svårigheter, dom plockar jag ut först – förberedelseklasser […] 
Och jag tycker att det är viktigt, ja det är inte oväsentligt för mig om en elev placeras i Konsum  i 
X-stad eller på ICA i X-stad för det ser olika ut. Så jag känner ju många av eleverna så 95, 96 
procent är nöjda.  
 

Vägledaren har arbetat åtta år på skolan och anser sig ha god kännedom om eleverna år 9. 
Hon lär känna dem under deras åttonde skolår. 
 

S Då släpper jag niorna och försöker koncentrera mig på åttorna när niornas val är klart. Så är jag 
mycket ute i klasserna. Jag tar inte så många platser det är ju för att tillgodose önskemålen och det 
är ju jättekul. Och jag menar jag har ju i bakhuvudet då egna platser, forskningsplatser och vad det 
kan vara, kiropraktiker, ja det finns allt som jag har byggt upp. Och elever som har det jobbigt 
försöker jag uppmuntra, killar som jag ömmar för. De får inte så mycket gjort och det är ju så att 
man får inte så mycket gjort om man har det bekymmersamt.  

 
Vägledaren har platser som hon plockar fram vid behov om hon anser att det skulle passa en 
viss elev. Dessa platser finns även inom andra sektorer än restaurang, handel och barnomsorg. 
Hon stöttar och uppmuntrar. I båda citaten framgår också att hon ger mest stöd åt de elever 
som har störst svårigheter eller bekymmer i skolan. Klarar inte eleven att fråga en arbetsgivare 
hjälper hon till: 
 

S Bara en enda sak han ville bli arkitekt och då kan man ju skriva ett brev och det gjorde jag då, 
han hade inte den mognaden, och skickade till 60 arkitekter det går ju fort så han fick sin arkitekt 
då och det slog igenom på hela skolsituationen så att det är lönsamt också.  

 
Vägledarens åsikt är att en bra praoplats inte enbart har betydelse för en lyckad praoperiod 
utan det kan även få positiva effekter på elevens skolarbete.  
 
Men det finns arbetsplatser som hon inte skaffar åt eleverna: 
 

S Vissa platser säger jag nej till och det går jag ut med från början, där får de jobba själva, det är 
media, reklam, reklambyråer och det är TV och då brukar jag säga så här – och det tar bra, ’jag 
ringer inte för då förstör jag för er.’ ’Varför då?’ ’Jo vad tror ni att de tror därute, tänk om en 
vägledare ringer för en elev, varför ringer de inte själva, de vill bara ha elever som är initiativrika 
och har lite vassa armbågar, för det är så det är i dessa branscher och då kan inte jag ringa och 
fråga för då säger de nej direkt.’ Det vet dom, men sen kan jag hjälpa dom och hitta, för varje prao 
går det åt två kataloger där de sitter och letar hela tiden.  

 
Vägledaren anser att just inom reklam och media måste eleverna söka praoplatser själva. På 
dessa arbetsplatser kräver arbetsgivaren enligt henne initiativrika elever.  
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Utifrån de kunskaper vägledaren har om eleverna föreslår hon platser som passar enskilda 
elever: 
 

I och med att jag har sådan koll på arbetsgivare är jag så himla matchig. Jag menar, ser jag någon i 
skolan som blir hypernervös inför skrivningar, så ska hon ut på en lunchrestaurang, så behöver jag 
inte välja den som har 500 sittningar på en halvtimme, då kan jag välja en personalrestaurang […] 
På varenda fortbildning säger man att matcha är fult. 

 
Jag förstår det som att vägledaren försöker stötta varje elev att hitta en plats som passar just 
henne/honom utifrån hennes/hans önskemål. Jag kan också tolka det som att vägledaren styr 
den enskilde elevens praoplacering. Även om deras önskemål finns med tycks hon veta vad 
som är bäst för dem. Hon lägger ned mycket tid på ackvirering och fördelning, men anser att 
det är värt det för att varje elev ska praoa på en plats som passar just henne/honom. Denne 
vägledaren anser att praon ofta inverkar på hur eleverna väljer till gymnasiet, vilket jag 
återkommer till under rubriken ”Syfte med prao”. 
 
Även om vägledaren har ansvaret för ackvirering och fördelning samarbetar lärarna på skolan 
med henne om elevernas praoplacering: 
 

L Ibland har jag skräddarsytt till vissa elever där S inte har kunnat ordna. Så S och jag har väldigt 
tätt samarbete. 
 

Läraren och vägledaren synes vara överens om vikten av att hitta rätt plats till varje elev. 
Vägledaren arbetar i ett område som hon beskriver som ett problemområde och hon är inte 
säker på att hon hade lagt ned så mycket tid om hon arbetat i ett annat område:  
 

S Några innerstadsskolor de har ju ingen praosamordnare och jag hör ju att eleverna får ordna sina 
platser själva. Men det är inte aktuellt här, för många av våra föräldrar har inte varit ute i 
arbetslivet, de har ingen anknytning till arbetslivet överhuvudtaget. Så att därför är det extra 
viktigt. Om jag hade jobbat i ett annat område vet jag inte om jag hade jobbat så här. 

 
Enligt de intervjuade fungerar praon bra på skolan och eleverna är nöjda.  
 
De båda andra vägledarna arbetar mindre individcentrerat även om det finns elever som får 
särskild stöttning. Ett exempel på fördelning av platserna är att eleverna skriver en ansökan 
till tre platser och utifrån denna ansökan placeras de på en plats. Eleverna på dessa skolor 
skaffar också egna platser.  
 
Vägledarna anser att ackvirering och fördelning är ett organisatoriskt tidskrävande arbete. En 
av vägledarna frågar sig om det är värt det.  
 

S Det frågar jag mig efter den här praon. Är det verkligen värt det. Det kostar ju pengar med alla 
de här SL- remsorna och lunchersättning och all den arbetstid jag har lagt ned är det värt det för en 
vecka. Men samtidigt när man får tillbaka en sådan här utvärdering att nästan alla vill ha prao igen 
då kan man ju tycka att det är värt det.  
 

Eftersom eleverna vill ha prao igen menar hon att den tid hon lägger ned  och de kostnader 
som prao medför är värt det. 
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Kompensatoriskt tänkande vid fördelning av praoplats 
Elever som har problem i skolan eller som har misslyckats på sin förra praoplats stöttas både 
av vägledare och mentorer/klassföreståndare för att få en praoplats som de ska trivas med och 
klara av:  

 
S Men i nian då kunde jag se hur det hade gått och kunde ta tag i de elever som det hade gått åt 
skogen för i åttan, som hade misslyckats med sin prao. Det blev faktiskt bra. Alla som hade 
misslyckats på sin första prao gick det jättebra för så de var jättekul.  
 

Det finns överlag ett kompensatoriskt22  tänkande hos både lärare, framförallt i deras 
egenskap av mentorer/klassföreståndare, och vägledare. De betonar vikten av att hitta en bra 
praoplats för de elever som inte klarar skolan bra:  

 
S Vi har en förhållandevis hög andel som inte kommer att gå igenom gymnasiet med slutbetyg 
och då är det ännu viktigare att de har haft en bra kontakt med arbetslivet och att de har gett dem 
någon slags tro på framtiden.  

 
L Jag tror att flera lärare gör så att de som man är mentor eller klassföreståndare för att man 
försöker se de som är lite oföretagsamma och tycker att det är jobbigt, att man kontaktar S och 
hon hjälper dem. Jag tycker att det finns ett bra samarbete mellan mentorerna och S:s funktion. 
 

Mentorer och vägledare samarbetar för att hitta väl fungerande praoplatser för dessa 
elever. Det betonas både i lärarintervjuer och i vägledarintervjuer.  
 
Praktikplatsernas kvalitet 
Både lärare och vägledare diskuterar om platsernas kvalitet: 
 

S Man kan fundera över den (praon, mitt förtydligande) också om man bara skulle plocka fram de 
eleverna som inte är nöjda, det är ju en del som kommer tillbaka efter tre timmar och säger att jag 
tänker inte göra mer skitjobb jag går aldrig mer dit, man kan definitivt diskutera meningsfullhet 
där dom tackar ja och det visar sig inte fungera alls. De har sagt ja till tre elever och det är alldeles 
för många och där finns inga uppgifter och så ringer de inte och ibland är det tvärtom de får stå 
ensamma i kassor och ja utnyttjas […] Men att bara stå och diska i 14 dagar, då har ju 
handledaren inte tänkt sig något annat än att ha extra arbetskraft. Men det som är det viktigaste är 
hur de blir bemötta, för de står ut med ganska mycket om de blir väl bemötta och är jätteglada och 
stolta över att diska och torka borden om dom får en present eller det behövs så lite, man märker 
hur de uppskattar det och hur de växer. 
 

Enligt denna vägledare finns det arbetsgivare som tackar ja till att ta emot tre elever på samma 
plats vilket kan leda till att det inte finns arbetsuppgifter för dem. Andra gånger kan eleverna 
få för tunga uppgifter. Ett exempel som hon ger är att elever stått ensamma i kassor och att de 
har fått alltför stort ansvar. Hon beskriver också att det finns arbetsgivare som tar emot elever 
som extra arbetskraft och låter dem utföra enformiga arbetsuppgifter. Hon menar att man 
definitivt kan diskutera meningsfullheten med sådana platser, hon tycks anse att det är dåliga 
praoplatser. I ovanstående citat framkommer också att en del elever som inte är nöjda med 
sina platser kommer tillbaka till skolan efter tre timmar. Hon fullföljer aldrig sin tanke, men 

                                                           
22Nationalenceklypodin: kompensatorisk undervisning , pedagogisk verksamhet som har till 
syfte att ge barn från ekonomiskt och socialt missgynnade miljöer möjligheter att ta igen 
kunskapsmässiga brister. (2002). 
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jag frågar mig om det är möjligt att bedöma en praoplats på tre timmar. Kanske vill 
vägledaren säga att en del elever dömer ut en praoplats alltför snabbt. 
 
Vägledaren betonar att det viktigaste inte är vilka arbetsuppgifter som tilldelas eleverna utan 
på vilket sätt de blir bemötta. Hon ger en bild av att eleverna är tålmodiga och med glädje 
utför även tråkiga jobb om de visas uppskattning. Hon menar att denna uppskattning får dem 
att ”växa”.  
 
Även om arbetsuppgifterna kan verka tråkiga och ensidiga kan de för en viss elev vara rätt 
enligt en av lärarna. 
 

L Jag är lite fundersam där när det gäller – jag vet att i Konsum frontar23 eleverna, det är lite 
grann det här utnyttjande av arbetskraft. Men samtidigt vill jag säga... Speciellt två killar som 
hamnade i Konsum och hade stora svårigheter i skolan. Men där jobbade dom perfekt alltså och 
ville verkligen göra bra ifrån sig och vara alerta och dom kunde se killens möjligheter och nu går 
han i Globens restaurangskola. Och det går tydligen bra för honom. Just sådant praktiskt. 

 
Här visar det sig att trots lärarens tveksamhet mot de arbetsuppgifter eleven utförde, var 
platsen bra för eleven och erfarenheterna från denna påverkade enligt läraren även hans 
framtid och gymnasieval. 
 
De intervjuade är överens om att bemötandet på praoplatsen är viktigt, men det finns även 
andra kriterier på en bra praoplats. En av lärarna säger att det är viktigt att ge eleverna ansvar: 
 

L Det är så viktigt och det märks så tydligt att de praoplatser som vågar ge eleverna ansvar det är 
något helt annat, ja det är kanske svårt hos en frisörska för de kan ju ändå inte klippa hår så då blir 
det mest att de får sopa golv ta ut papiljotter – om man har sådant fortfarande– koka kaffe och 
sånt. Det är skillnad när de verkligen får göra något. 
 

Jag tolkar hans uttalande på följande sätt, ansvar följer inte med alla arbetsuppgifter och hos 
en frisör kan en elev endast utföra arbetsuppgifter som inte innebär eget ansvar. När han talar 
om ansvar talar han också om arbetsinnehållet och att det har betydelse för kvaliteten på 
praoplatsen.  
 
Praon är viktig för eleverna 
Informanterna betonar i intervjuerna att praon är betydelsefull och viktig för eleverna. Detta 
tema återkommer på något sätt i alla intervjuer. 
  

L Det är jätteviktigt med praon och därför är det jättetråkigt att vi inte kan ha prao i sjuan.  
 
 S Den här ultimata praoplatsen är svår att få fram till 150 elever förstås men jag tycker att praon 
är jätteviktig. 

 
En av vägledarna deltar i föräldramöten hos alla åttor inför praon för att informera om den 
kommande praoperioden: 
 

                                                           
23 fronta: lägga upp varor på hyllorna. 
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S Jag brukar alltid öppna med en fråga om de kommer ihåg sin första prao och det gör de alltid. 
Och därmed säger jag att jag tror att det sätter sina spår. Ja och jag brukar fråga dem vad de gjorde 
och alla kommer ihåg. Jag tror att det är något stort.  

  
Jag kommer senare att lyfta fram de intervjuades syfte med praon och varför de anser att den 
är viktig. Ovanstående citat kan emellertid också ses i ljuset av läroplanstexter och vad som 
faktiskt redan har skett – att praon har minskat. 
 
Kan en av orsakerna till att informanterna betonar att praon är viktig vara en oro för att den 
helt ska tas bort? Idag finns det ingen skrivelse i de nationella styrdokumenten som innebär att 
denna typ av praktisk arbetslivsorientering är tvingande. Betonar intervjupersonerna dess vikt 
därför att praon inte längre är en självklarhet i grundskolan? En av studie- och 
yrkesvägledarna berättar att hon vid en utbildningsdag hört en skolchef i en annan kommun 
uttala sig om prao på följande sätt: 
 

S Det vet man väl hur det är på prao, att stå på Konsum i två veckor det är ju inget att stå efter – ja 
det är ingen skolchef jag skulle vilja ha, då har man inte kommit långt i sina tankar.  
 

Hennes lösning är att man lagstadgar om praon. 
 
S Se till att praon blir lagstadgad. Ja, det har ju visat sig, om det inte står tydligt så skyller man på 
ekonomiska skäl. Det är solklart. Det här med målen, man kan bryta hur mycket man vill och inga 
påföljder. Det är för svagt skrivet det här med kontakten med arbetslivet.  

 
Ovanstående uttalande kan ses som en stark kritik av att de nationella styrdokumenten inte 
nämner praon, varken i läroplan, timplan eller kursplan. I Stockholms skolplan finns inte något 
skrivet om prao eller andra kontakter med arbetslivet på grundskolan.  
 
Besök av lärare på praoplatser 
Intervjupersonerna betonar alla vikten av att lärare, klassföreståndare eller mentor besöker 
sina elever på praon. Det är viktigt därför att 
 
• eleven får visa upp sig i en miljö där inte läraren är experten: 
 

L Det betyder så ohyggligt mycket att en lärare kommer ut för att se hur himla duktiga de är på 
sina praoplatser, vilket de nästan alltid är. Och för de elever som inte sköter sin prao så är det 
jätteviktigt att någon kommer dit och kollar om de är där och hur det är. Nej det är synd verkligen 
jättetråkigt. Dom är så stolta över att de har en yrkesidentitet och dom vill gärna visa upp den och 
det är inte samma sak att komma hit sen och berätta om den. Titta på mig jag har faktiskt blåställ 
på mig och jag är en jäkel på att spika, kolla nu.  
L Det var bra det var det, utan tvekan, också för den sociala relationen att få se eleven i en annan 
situation helt enkelt. Jag kommer till en plats där dom kan mer än vad jag kan.  
 
L Dels att dom ser att mentorn, att jag då bryr mig och dels att se dom i andra miljöer och 
situationer är jätteviktigt små tysta tjejer som aldrig märks och som plötsligt ja bestämmer där på 
sin nya arbetsplats 
 

• det kan vara ett stöd för eleven om problem uppstår: 
 

L Fast det är ju också lite trygghet, det är ju inte alla arbetsplatser som är riktigt bra.  
L Nä precis. Där har vi ju ett uppföljningsansvar som vi inte riktigt sköter. 
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L Jo det måste jag ju säga, det var ju inte alltid att det framgick, det kan ju vara elever som inte 
säger ifrån, som tror att det ska vara så, som tror att man ska skala potatis hela dagen eller städa 
om man är i en affär hela tiden. Nu får man höra det först på redovisningen. Då såg man ju på en 
gång, då frågade man vad är det som är elevens arbetsuppgifter, man pratade ju med chefen och 
skala potatis hela dagen det är ju det sista de ska göra. Och nu har man ju inte alls den kollen  
 

• läraren kan få en annan bild av eleven än i skolan: 
 

L Men samtidigt vill jag säga att, vi mentorer vi har besökt eleverna på de här arbetsplatserna och 
det ger ganska mycket information om eleven och man frågar arbetsledaren och har kontakt med 
honom där då kan man få en helt annan syn på eleverna. 
 

• läraren och eleven får möjlighet att samtala med varandra i lugn och ro: 
 

L Just de här mentorsbesöken tycker jag är viktiga det är då man lär känna, det är då man kan 
prata med eleverna och de funderar mycket och då blir det ju mer konkret och mer individuell 
uppföljning. 
 

• det visar att skolan lägger stor vikt vid praon. Ett besök av läraren ger en annan dignitet till 
praon: 

 
L Det är ju också så att det är en annan dignitet när det kommer ut någon. Om de om de vet att det 
kommer någon från skolan och besöker då måste de reflektera över vad de erbjuder. Det går ju 
inte bar liksom på rutin då längre, det blir högre status då också  
 

• läraren får kunskap om arbetslivet 
 
I två av skolorna har dessa besök försvunnit från lärarnas tjänster. Intervjupersonerna 
uttrycker starkt missnöje med detta. Bakomliggande faktorer tycks i första hand vara 
ekonomi.  

 
L Förut var det så att vi fick göra det på arbetstid. Den tid då eleverna var ute hade vi mindre 
undervisning. Och på den tiden som försvann fick vi göra praobesök. Det får vi inte längre. Den 
tiden ska vi undervisa på resten av året nu istället. Det är något som man helt enkelt har 
rationaliserat bort. 
 

I stället för att göra praobesök ökar antingen undervisningstätheten under läsårets övriga 
veckor eller lärarna vikarierar i andra klasser under praoveckorna. Studie- och yrkesvägledare 
talar i intervjuerna om vad praon kostar i form av resekostnader och lunchersättning för 
eleverna. I ljuset av att lärarna undervisar under praoperioden ställer jag mig frågan om praon 
ger en ekonomisk vinst till skolan. 

 
Trots att det inte ingår i tjänstefördelningen finns det lärare som ändå besöker sina elever: 
 

L Nu gör jag det med några elever ändå för de eleverna har så extrema behov, dom måste få en 
vuxen som kommer och besöker dem från skolan. Men då får jag ta min fritid. Det tycker jag 
verkligen är en kvalitetsförsämring.  
 

På den tredje skolan har villkoren starkt försämrats. Ett nytt avtal och en ny organisation 
försvårar lärares praobesök. Tidigare var arbetslagen horisontella, det vill säga läraren 
undervisade i samma årskurs, men från och med innevarande läsår är arbetslagen vertikala, i 
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ett arbetslag undervisar lärarna åren 7, 8 och 9. Det innebär att det kan vara svårt att få 
tillräckligt med sammanhängande tid för att besöka eleverna. Trots det försökte en av de 
intervjuade mentorerna att göra så många besök som möjligt under praoperioden: 
 

L En gång i åttan och en gång i nian försöker vi besöka dom. Vad gäller mentorerna. Men nu i 
senaste avtalet så står det något om att nu under praon så ska man ta ut kompensation vilket har 
gjort att många har vägrat att besöka och då känns det som om So-lärare ska göra det istället och 
det går väl an, men som förra gången då hade jag 3 nior och alla var ute och jag besökte 35 elever 
på två veckor. Men nu har jag 7:or och 8:or som inte är på praon och då måste jag springa hit och 
dit och då blir det svårt och då tog jag mina egna 5. Jag hade en tjej ute på Mälaröarna i ett stall 
och som bodde där då kändes det viktigt att hälsa på henne. Och en i Kista, jag tog de mest 
avlägsna. Dom hade man ingen som helst kontroll över medan de som var i närheten kom hit och 
åt och då träffade man dom. Så det är lite synd att man inte kan besöka men det känns att det är 
oerhört viktigt. Dels att dom ser att mentorn, att jag då bryr mig och dels att se dom i andra 
miljöer och situationer är jätteviktigt små tysta tjejer som aldrig märks och som plötsligt ja 
bestämmer där på sin nya arbetsplats 
 

Både lärare och vägledare är mycket kritiska till att möjligheter för besök minskar. Några av 
lärarna menar att detta borde de slåss för att få behålla. 
 
Praons syfte  
På direkt fråga om praons syfte lyfter informanterna dels fram de kunskaper som eleverna 
erhåller genom praon, dels att praon kan vara ett redskap i undervisningen och i vägledningen. 
Deras svar kan kategoriseras på följande sätt: 
 
På prao- platsen får eleven 
• Ökade kunskaper om arbetslivet  
• Ökade kunskaper om yrken 
• Ökade kunskaper om sig själva 
 
Praon kan också ses som ett redskap 
• vid elevernas studie- och yrkesval 
• för studie och yrkesvägledaren i vägledningen 
• för lärarna i de olika ämnen 
 
Praon ger ökade kunskaper om arbetslivet 
I intervjuerna finns en samstämmighet kring uppfattningen att eleverna i skolan befinner sig i 
en värld som är helt skild från arbetslivet. Arbetslivet räknas som den verkliga världen med 
helt andra krav och andra sätt att fungera på. Informanterna anser också att avståndet mellan 
skola och arbetsliv har ökat och fortsätter att öka vilket medför att grundskoleelever har liten 
kunskap om arbetslivet. Det är viktigt att eleverna på ett konkret sätt får kunskap om detta:  
 

L Vi vill ju att våra elever ska komma ut och se hur det är på olika arbetsplatser. De som bor här 
har ju inte alltid så mycket kontakt med arbetslivet eftersom många av deras föräldrar inte heller 
jobbar. 

 
L Det handlar jättemycket om att eleverna måste få chansen att se hur arbetslivet är. Få pröva hur 
det är att arbeta också. Och där kan man ju se förändring över tiden också hur möjligheterna att 
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kunna få pröva på arbete har förändrats för alla människor. Idag kan de ju få åtminstone 
sommarjobb, men för några år sedan gick det inte. Så praon har väldigt stor betydelse tycker jag.  

 
Ovanstående citat ger ett intryck av att eleverna inte vet någonting om arbetslivet och utanför 
skolan har eleverna små möjligheter att få denna kunskap. Är skola och arbetsliv två skilda 
världar? Vad är i så fall verkligheten? En av lärarna påpekar dock att skolan också är en 
arbetsplats: 
 

L Här i skolan finns ju olika yrken som man skulle kunna titta på och göra något av. Det här är ju 
också en arbetsplats. Varför inte gräva där man står. […] Det är så konstigt när man möter den här 
attityden i skolan, ja gå ut i verkligheten och se hur det ser ut där. Det är ju märkligt om inte detta 
också är en verklighet. Det är ju en av Sveriges största arbetsplatser, du kommer aldrig till en 
större arbetsplats, massor med människor som jobbar här i hela landet.  
 

Praon är en konkret väg att nå kunskap om arbetslivet. Både lärare och vägledare anser att 
praon ger möjlighet till perspektivvidgning för eleverna. De befinner sig på olika 
arbetsplatser, de provar nya arbetsuppgifter och de provar sig själv i nya situationer. Enligt 
vägledarna finns en stor del av praktikplatserna inom handel, restaurang och barnomsorg, 
vilket innebär att det framförallt är denna del av arbetslivet som synliggörs genom praon.  
 
Kunskaper om de regler som gäller i arbetslivet  
Viss uppmärksamhet riktas mot att eleverna får kunskap om vilka regler som gäller i 
arbetslivet. Även detta tycks vara skilt från hur livet i skolan fungerar. 
Följande citat kan tolkas som att ett viktigt syfte med prao är att fostra till arbetslivets krav. 
De kan även tolkas som om eleverna inte alls har någon kunskap om hur dessa krav ser ut. 
 

S Jag brukar ha några frågor som de får jobba med och som jag har som underlag när jag träffar 
dem enskilt sen […] Jag tar då konkreta exempel som har hänt. Nu på senaste praon ringde en 
arbetsgivare som sa så här: Att han tyckte hon skulle sluta hon verkade inte alls intresserad och 
jag blev verkligen förvånad för att hon hade ju velat ha den här platsen. Men hon hade inte tagit 
av sig ytterkläderna. Så kan jag lägga fram sådana exempel, varför tror ni att han reagerade så, 
vad har ni för tankar då. Då kommer de här grejerna från eleverna. Ja han trodde väl inte hon var 
intresserad när hon satt med ytterkläderna på och så hade hennes mobiltelefon ringt. Varför 
reagerade han över det och diskutera de bitarna? Nu var det här en praoplats, men om det var ett 
jobb vad händer då? Vad blir det för konsekvenser? Mer på den nivån, hur kraven förändras, att 
det är helt andra krav, att förbereda dem för det innan. 

 
L Praon har väldigt stor betydelse tycker jag. Att få en egen identitet som vuxen, att räknas som 
vuxen är jätteviktigt. I skolan behandlas de alltid som barn eller ungdomar. Men kommer de ut i 
arbetslivet är det plötsligt andra saker som gäller, andra regler som gäller, med andra människor.  

 
Vilka dessa andra regler är beskrivs inte närmare i intervjuerna, bara att det är andra 
regler.  
 
Praon ger kunskaper om yrken  
Informanterna menar att praon kan ge eleverna ökade kunskaper om olika yrken. Praon kan 
också verklighetsanpassa deras drömmar om vad olika yrken innebär: 

 
L Det är mycket drömmar, mycket drömmar om yrken, man har yrken som har fått en gloria 
omkring sig, mediebranschen, TV och nöjesbranschen, det är ju en rätt tuff bransch. Andra yrken 
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som har fått gloria är exempelvis frisörer och kock. Har man jobbat på restaurang så vet man att 
det är fruktansvärt stressigt och det ser dom när dom kommer ut. Hur mycket jag än säger så har 
man sett en stjärnkock på TV som gör allt i lugn miljö och har status. Det är en sak. Att stå i ett 
restaurangkök är en helt annan sak.  Och det kan man inte säga. 

 
Den konkreta upplevelsen av ett yrke är det bästa sättet att få kunskap och erfarenhet och att 
realitetsanpassa sina drömmar enligt läraren. Att som lärare berätta hur det verkligen förhåller 
sig i dessa drömyrken är meningslöst. Dessa nyvunna kunskaper kan ha betydelse för vilket 
program eleven väljer i gymnasiet. 
  
Vissa yrkesområden tycks ha satsat på att praon ska bli både en positiv upplevelse och en 
information om yrket och vägen dit. Nedan följer ett citat om en praoplats på apoteket. Citatet 
kan ses i ljuset av att i Arbetskraftsbarometern (2002) beskrivs receptarie som ett bristyrke 24  

 
L Just apoteken är väldigt där för att suga in praoeleverna i sitt garn de är verkligen desperata. Jag 
hade en tjej som praoade där och dom har skickat ett formulär hur dom skulle göra praon bättre, 
hon vet precis hur hon blir farmaceut vilka vägar och hur hon ska gå i gymnasiet.  

 
Informanterna önskar att praon ska leda till realitetsanpassning för en del elever. Genom prao 
ska eleverna få syn på de yrken som bättre stämmer överens med elevernas möjligheter. Det 
kan tolkas som att de intervjuade anser att många elever har orealistiska tankar om vad de ska 
arbeta med i framtiden. 
 

L De känner inte till så många olika yrken, de ska bli läkare och advokater det känner man till 
L Plåtslagare är det brist på, finns inte folk att få tag i, billackerare.  
  

Det visade sig att trots att vi endast valde en skola med hög invandrartäthet fanns det många 
invandrarelever på alla tre skolor. Det finns exempel i tidigare undersökningar där det som ur 
den vuxnes perspektiv synes vara realitetsanpassning har av invandrarungdomar upplevts som 
en begränsning av deras framtidsdrömmar.25 
 
På den skola där det finns klasser med specialinriktning, så kallade profilklasser, framhåller 
några av intervjupersonerna att det finns en skillnad i vilka platser och vilka yrken olika 
elever har tillgång till under praon. Eleverna från profilklasserna skaffar i större utsträckning 
egna praoplatser. Dessa platser finns delvis inom andra sektorer än de ovan nämnda:  
 

L Just att de elever som har mest behov att prova på, de tar alltid de platser från skolan och då blir 
det kanske ICA häruppe ena året och Konsum där nere andra året, det är lätt, det är nära, dom får 
lite presenter när de slutar.  Medan andra söker medieföretag i Kista och åker dit varje morgon för 
att man verkligen vill jobba med media. Och de har egentligen chansen ändå. Men just de här 
eleverna som inte orkar att man…  
L inte har det här kontaktnätet hemifrån.  

 
Det sociala kontaktnätet är enligt informanterna av betydelse för vilka arbetsplatser och yrken 
som eleverna har möjlighet att få kunskap om genom den praktiska arbetslivsorienteringen.  
 

                                                           
24 http://www.scb.se/publkat/Filer/AM78ST0202_03.pdf. 
25 Herzberg och Knocke (2001). 
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L Om man tittar på musikklasserna, dom är utspridda över hela Stockholm, en vanlig nia, visst det 
finns alltid dom som om det finns ordnade en skoaffärer inne i stan och så, men det är väldigt få 
som har tagit dom här fantastiska chanserna. Hon (syftar på en elev från musikklass som valde en 
tidning som praoplats, mitt förtydligande) är väldigt duktig men det är andra också, men de 
hamnar ändå här. 
 

I de ovanstående citaten framgår det att läraren anser att för att få tillgång till en verkligt bra 
praoplats och ökade kunskaper om yrken utanför servicesektorn  –han nämner framförallt 
yrken inom mediebranschen– krävs att eleven har ett socialt kontaktnät. Men det krävs också 
att eleven har en lust att prova det okända och att lusten och möjligheten går hand i hand. 
Även elever, som i hans ögon är duktiga, får inte chansen att gå utanför sina ramar. Praon 
tycks konservera rådande sociala förhållande. Detta kan tyckas vara motsatsen till det 
kompensatoriska tänkande vid fördelning av praoplatser som jag tidigare beskrivit. Han är 
inte nöjd med detta och funderar över en lösning på problemet:  
 

L Det är just det här. Dom (elever från profilklasserna) har kontakter på ett helt annat sätt och det 
är klart att S inte kan ringa runt halva stan, men om det gick att ordna på något sätt om det fanns 
tid att även dom fick pröva på lite annat än bara affärerna här runt omkring.  

 
Vägledaren kan inte ha kontakter med alla olika arbetsplatser, men breddningen av 
praoutbudet borde ordnas genom att praoackvireringen sker på ett annat sätt. 
 
Praon ökar elevernas kunskap om sig själva 
När intervjupersonerna talar om att eleverna kan öka sin självkännedom via prao utgår de 
framförallt ifrån praoupplevelser som är positiva för eleverna:  

 
S Pröva sig själv i en helt ny situation, primärupplevelse, att själv ta ansvar för sin upplevelse och 
att inte göra det i grupp. 
 
S Och det viktigaste är att de får lyckas och att de får växa i det här, det är framförallt att växa i 
det här, det ska vara något positivt i ännu högre grad för de här eleverna som inte är så lysande i 
skolan.  
 
S Det är det som jag vill tända hos dem, både att arbetslivet ställer andra krav men också att 
arbetslivet ger andra möjligheter. Även om det inte går bra här i skolan så finns det faktiskt en 
arbetsmarknad som vill ha mig och där jag kommer att passa, kommer att göra bra ifrån mig fast 
jag inte har bra betyg och så. Det är nog den biten jag utnyttjar den till.  

 
Praon, som är en mycket kort period av den nioåriga obligatoriska skoltiden, måste bli lyckad 
för den enskilde eleven. De kunskaper de får om sig själva under praoperioden ska vara att de 
kan och klarar av. En lyckad praoplats ses som nödvändig inte minst för de elever som har 
svårigheter i skolan. Skolan kan ha misslyckats med att stärka deras självkänsla och detta ska 
praon reparera och dessutom ska eleverna inges hopp om att de efter skolan kommer att lyckas i 
arbetslivet.  
 
Det är framförallt i intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna som begreppet kunskap om 
sig själv lyfts fram. Lärarna talar om att många elever har positiva och nyttiga 
praoupplevelser, men de knyter det mer till nya kunskaper om yrken och om arbetslivet. 
Vägledningsteorier utgår idag ofta från de engelska forskarna Laws och Watts (1977) 
terminologi. Karriärutbildning, ”career education”, syftar till att individen ska bli medveten 
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om sig själv och sina möjligheter, medveten om hur beslut fattas samt hur man handskas med 
övergången från en fas till en annan. 
 
Praon som redskap för eleven vid studie- och yrkesval och för studie- och 
yrkesvägledaren i vägledningen 
Meningarna går isär om praons betydelse för elevernas studie- och yrkesval. En av 
vägledarna anser att det är mycket betydelsefullt för elevernas gymnasieval. 

 
S Javisst det kan betyda oerhört mycket för dem och oerhört mycket för valet av program speciellt 
dom som ramlar in på något tekniskt. Man har inte trott sig att vara teknisk, man har bara liksom 
sagt att ’jag kan aldrig gå natur eller teknisk för jag är inte det minsta teknisk’, men har man sen 
fått vara med att skruva isär en pistol och rengjort vapen som dom kan få i lumpen tex.  
 

En annan vägledare tonar ned betydelsen: 
 

S Ibland kan det komma upp när jag frågar Hur kan det komma att du tänker på det yrket? Jo, jag 
var på prao det var så himla kul. Det var en tjej nu som var i musikstudie och det var helt 
fantastiskt, så hon väljer utifrån det. Det är inte så vanligt men ibland.  
 

Den tredje menar att det är sällan som valet av praoyrke har betydelse för valet: 
 

S Jag talar sällan med dem om praon på så sätt att du kan väl försöka göra en prao inom något 
som du vill bli. Jag tycker att de är så himla unga, det är så få som kan veta. Det viktigaste är att 
de får ser hur det är och hur det funkar i arbetslivet. 
 

Däremot kommer praon ofta upp i de vägledningssamtal hon har med eleverna: 
 

S Ofta är det väl jag som tar upp det. Det är nästan som en basfråga som jag har vid det första 
mötet när man försöker ringa in. Hur ser det ut nu och om intresse, så det är ofta jag som frågar 
om det.  
 

Vägledaren anser att det yrke som provas under praon sällan har betydelse för studievalet, 
men praon ger konkreta erfarenheter som inte behöver vara kopplade till yrket. Genom att tala 
om dessa erfarenheter kan eleven upptäcka något om sig själv eller om omvärlden som 
han/hon kan ha användning av inför valet.  
 
Även lärarnas åsikt är att prao kan ha betydelse för valet till gymnasiet: 
 

L Egentligen chansen att prova på så många yrken som möjligt innan gymnasievalet. Även om 
gymnasievalet inte är hela världen, det går alltid att ändra på så är det ju ändå visst avgörande för 
ens framtid. 
 

Det händer också att elever berättar att de inte vill arbeta med det yrke som de praoade på: 
 

L Vad man har tänkt sig att man ska göra, om man ska jobba med det här i framtiden eller ej och 
varför/varför inte. Sen är det alltid den här intressanta frågan som kommer upp att det här skulle 
jag verkligen inte vilja jobba med och då kommer den intressanta frågan ’vad gör du åt ditt liv 
nu?’ Och då blir det plötsligt tydligt att ’vad då har det här som jag gör nu och här något att göra 
med det som jag ska göra sen.’ För som koppling att man måste kanske studera då.  
I Att de kan se kopplingen till arbetslivet nu i nian? 
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L Ja hur man än ser det finns det en koppling. Man går ju i skolan för att man ska dit. Ut i livet och 
jobba.  
 

Av ovanstående citat kan man förstå att läraren använder elevens erfarenhet som grund för 
tankar kring andra yrkesalternativ, men också att han försöker få eleven att se sambandet 
mellan skola och arbetsliv.  
 
Undervisningen i samband med praon 
Alla intervjupersoner deltar i praons för- och efterarbete. Det är alltså deras arbete jag kan 
beskriva och belysa. I deras berättelser finns både likheter och olikheter. Jag disponerar denna 
del på följande sätt: 

• För- och efterarbetet  
• Skillnad mellan vägledares och lärares bild 
• Tid och dåligt samvete 

 
För- och efterarbetet 
Generellt kan sägas att lärarna undervisar om skola-arbetsliv i samband med praon dels 
allmänt om arbetslivet, dels med förberedelse för den specifika praon.  
Inför praon år 8 undervisar lärarna i So om det svenska arbetslivet i ett brett perspektiv: 

 
L Jag använder LO:s dagbok, dumt att göra något eget. Vi stryker en del för att det är för svårt för 
åttor.  Då diskuterar vi offentlig sektor, vad företaget gör, hur får man in pengar, skillnad mellan 
vårdhem och dataföretag.  
 
L Det ser lite olika ut beroende på vilka lärare som samverkar kring just den klassen som skall på 
prao. Jag har ju inte svenska och då samarbetar jag med svenskläraren och vi tar olika delar. Ibland 
tar jag allting. Det handlar om att de ska få lite om arbetsmiljöfrågor, kunskap kring 
fackföreningarnas framväxt och de olika fackförbunden, varför dom finns. Också om de olika 
delarna av yrkeslivet offentlig förvaltning och det privata näringslivet och vad de olika sakerna står 
för.  
 

En av lärarna beskriver också hur han arbetar kring övergripande arbetslivsfrågor inför praon år 
9: 

 
L Sen i nian, eftersom jag tog LO i åttan brukar jag ta SAF i nian. Kiosken som SAF har gjort. 
Hur det är att äga ett litet företag under åtta veckor på sommaren och det är regn ibland och sol 
ibland och det blir festival och frysen går sönder och till sist när de har tjänat ihop lite pengar då 
kommer – ja det SAF vill föra fram, då kommer alla avgifter och skatter. De flesta går med 
förlust och blir ledsna – och arga på Bosse Ringholm – ja jag vet inte, men samtidigt har de väl 
inte hittat på alla avgifter, det är väl så.  
 

Det finns mycket att undervisa om enligt lärarna, men det som de betonar mest är 
förberedelserna inför praoperioden. Det handlar om hur eleverna ska uppträda när de kommer 
ut, att de ska få svar på sina frågor inför den kommande praon, hur de på olika sätt ska ta till 
vara vad de upplever under praon och förberedelse inför redovisning i skolan efter praon. Här 
nedan följer citat från lärare på de tre skolorna: 

 
L De ska också bearbeta sina upplevelser under praon, en process som jag sen arbetar med. Ett 
exempel är att de ska skriva praodagbok. Oftast tar svenskläraren hand om den biten men inte 
alltid. Och sen ska de redovisa sina erfarenheter för sina klasskamrater när de kommer tillbaka.  
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L Jag har nog alltid haft så att man skriver praodagbok för att det är så lätt att man glömmer 
bort, även om det bara är två veckor är det lätt att man glömmer bort intryck och så där och det 
är bra att dom gör det för då har de kvar. Om man ska koncentrera sig på miljön då har man 
något att berätta för klassen. Alla vet vilka frågor de ska ta upp. Jämföra erfarenheter.  
 
L Det finns en tradition, en bank hur man kan jobba med det här [förberedelse och efterarbete 
med praon, mitt förtydligande] och nya lärare hakar på, de frågar och vi diskuterar oss fram och 
det kan se väldigt olika ut. I vissa klasser jobbar man mer. Framförallt redovisningsformer kan 
se olika ut.  
 

På en av skolorna har studie och yrkesvägledare och lärare samarbetat kring förberedelserna 
inför praon. 

 
L Först får eleverna information och det handlar väldigt mycket om hur ska man bemöta för att  
bli väl bemött. S ger ren praoinformation, men vi var med vi klassföreståndare. Först i helklass 
och sedan i små grupper och dom kunde fråga om något de funderade över, ja hur ska man göra 
när man blir sjuk, ja det var bra förarbete, jättebra.  
 

På en av de andra skolorna förbereder lärare för sig och vägledare för sig. Om jag har 
uppfattat det rätt förekommer det ingen gemensam planering. Vägledaren får vissa timmar av 
So- lärare för förberedelser: 

 
S Den tid jag har med eleverna är att koppla arbetslivet till individen. Först förbereda dem, prata 
med dem; vad är det för förväntningar på det de ska ut till ja, och att jämföra med det som de är 
vana vid i skolan, att jämföra - jag vill att de ska förstå det. Hur funkar det när du kommer för sent 
här, vad har ni för krav i skolan ok, så se det ut här, hur tror ni att det funkar där.. 
I Och det är det som du gör på lektioner? 
S Ja, det är klassvisa lektioner. 

 
Läraren beskriver sin förberedelse på följande sätt:. 
 

L Före och efter praon, vi funderar mycket omkring vad som får folk att trivas. Under praon ska 
de undersöka sina arbetsplatser, är det god stämning vad skapar det? Om folk trivs, om det är 
själva jobbet som är tråkigt och kompisarna bra eller tvärtom. Vi diskuterar skillnader mellan 
olika platser. Nästan bara muntligt för det är så många som skriver, svenska och engelska så jag 
brukar köra mer muntligt. Dagboken och en intervju ska de göra skriftligt.  

 
Efterarbetet består både av att redovisa sina erfarenheter och att reflektera kring sina 
upplevelser. Oftast är lärare ansvariga för dessa lektioner. På den skola som beskrivs ovan 
händer det att även studie- och yrkesvägledaren upp praon i klassen: 

 
S Sen efter praon när jag träffar dem handlar det om den individorienterade biten. Den lilla tid 
jag har så är det det jag vill suga ut. Hur hade du det, vad hände, vad tror du att det kommer sig 
att det hände, hur tacklade du det. Jag har haft en fråga: Lärde du dig någonting om dig själv 
under praon? Det är en alldeles hopplös fråga (skratt) –Ingenting skriver dom, men börjar man 
prata om det: –Hade du varit på en sådan plats förut? –Nej jag hade aldrig varit på dagis. 
Hamnade du i någon situation som du inte kände igen? Hur var det beskriv –Ungarna började 
bråka –har du småsyskon –nej –så det här var något nytt för dig hur kändes det, vad gjorde du? 
Det här att börja tänka kring sig själv. Hur reagerar jag i olika situationer, så det är nog den 
delen som jag mest koncentrerar mig på.  

 
Jag har tidigare beskrivit att det framförallt är studie- och yrkesvägledaren som anser att 
genom praon kan eleven lära sig något om sig själv. I ovanstående citat är det just detta som 
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vägledaren försöker använda redovisningstillfället till. Det är svårt för eleverna att svara på 
frågan ”Har du lärt dig något om dig själv”, men i dialog med vägledaren kan de enligt henne 
börja reflektera över och tala om sig själva i olika situationer utifrån sina praoerfarenheter. 
 
Ibland tycks det som om lärarna var för sig följer upp praon utan någon samplanering: 
 

L Efterarbetet hänger ganska mycket på svenska och So- lärarna att efterarbeta. Det finns något 
utarbetat från S, men sen om man vill använda det. Också jag tar nytta av praon i engelska. 
Eleverna kan tycka att det blir lite tjatigt, ’ah, jag kan väl översätta det som jag har gjort i 
svenskan’, men det blev rätt kul. De lämnar också in en utvärdering till S. Det är inte bara så att 
de far iväg utan vi jobbar med det här.  

 
Andra lärare beskrivet att de mer och mer har övergått till muntlig redovisning av praon. 

 
L Ibland berättar de muntligt efter en viss mall. Arbetsgivare, arbetsmiljö, arbetskamrater, hur vi 
togs emot, utbildningsmöjligheter och så där. Så att det blir en muntlig övning också och jag har 
skippat dagboken helt och hållet. 
 

Både för- och efterarbete är strukturerat av läraren eller av studie- och yrkesvägledaren. 
Eleven har med sig färdiga uppgifter och frågor vars svar de ska söka under praon. Detta 
redovisas sedan muntligt eller skriftligt när de kommer tillbaka. De intervjuade betonar att 
eleverna ska jämföra sina erfarenheter med varandra utifrån på förhand givna frågor. En av 
vägledarna beskriver att hon vill att eleverna ska reflektera över gjorda erfarenheter i relation 
till sig själva, men att detta är svårt för eleverna.  
 
Enligt informanterna förekommer alltid för och efterarbete inför praon. Det kan vara så att 
just dessa lärare arbetar mer med förberedelser och efterarbete än vad som är brukligt. De 
lärare som jag intervjuat är utvalda av studie- och yrkesvägledarna och när det har varit 
möjligt av praktiska skäl, har de valt ut lärare som de har ett gott samarbete med. Deras 
beskrivning av undervisning i samband med praon skiljer sig markant från hur detta beskrevs 
på Skolverkets konferens i maj där det betonades att många skolor varken förberedde eller 
följde upp elevernas prao.26 I skolverkets rapport nr 190 (2000) redovisas bland annat 
kommunernas ansvarstagande för helheten i kommunen. Kvalitetsgranskningen, som 
genomfördes i 20 kommuner av skolinspektörer, bygger på intervjuer med elever, föräldrar, 
skolpersonal och skolpolitiker.  Inspektörerna enades om kriterier som beskrev vad de ansåg 
känneteckna en god kvalitet avseende helhet i utbildningen. En av dessa kriterier var: 
 

Studie- och yrkesorienteringen ses som en process under hela skoltiden där lärare och studie- och 
yrkesvägledare samarbetar för att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv. 
 

I resultatet sägs att de flesta elever har prao år 8 och 9, men att samordningen mellan 
undervisning och verkligheten utanför skolan har brister. Vilka dessa brister är beskrivs 
däremot inte. Inspektörerna menar också att arbetslivskontakterna inte är tillräckligt knutna 
till den vägledningsprocess som följer. Vad som menas med detta uttalande utvecklas inte i 
rapporten.  
 

                                                           
26 http://www.skolverket.se. 
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Skillnad mellan studie- och yrkesvägledares och lärares bild av undervisningen 
När informanterna talar om för- och efterarbete i undervisningen skiljer sig deras berättelser 
till viss del åt beroende på vilken yrkeskategori de tillhör. Det är också då som lärarna ger 
uttryck för att de verkligen uppskattar sin skolas studie- och yrkesvägledare och hennes 
kompetens. Lärare från alla tre skolor betonar detta:  
 

L Vi har Stockholms bästa syokonsulent. Otroligt duktig! 
 

L Jo när S frågade om jag ville deltaga så tänkte jag ’ oj det har blivit mindre’. S är 
jättekompetent och arbetar väldigt genomtänkt.  Jag måste erkänna att sedan S kom hit har jag 
släppt mer och mer till henne.  
 
L Ja den person som här hos oss nu är syo, hon är otroligt bra. 
 

Lärarna anser att samarbetet med vägledaren är gott, vägledarna önskar ofta ett utökat 
samarbete och samarbete på andra villkor. Ett exempel på detta är när lärarna i intervjuerna 
uttrycker att de har lämnat över en del av undervisningen om arbetslivet till studie- och 
yrkesvägledaren, medan vägledaren säger i intervjun att hon inte undervisar om arbetslivet: 
 

S Med den lilla tiden som jag jobbar med det då och den knappa lektionstid som jag har, då så 
skulle jag vilja säga att jag fokuserar mer på individnivå. Jag har ingen som helst undervisning 
vad gäller arbetsliv eller någon stor plan eller upplägg på olika slags yrken och vad som ingår. 
 

Hon säger också att hon deltar i förberedelserna i klasserna beroende på vilket arbetslag som 
har prao: 

 
S Hur jobbar jag med arbetslivet, först och främst kan jag säga om jag gör det eller inte skiftar. 
Den här terminen blev det i princip ingenting, för att när jag ville gå ut och planera fick jag den 
reaktionen att ja man hade alla lektionerna planerade fram till maj så det kunde jag glömma i 
princip. Undermedvetet gjorde jag väl ett val. Jag tog inte den striden och det visade sig att det 
blev en väldigt traditionell prao. Så det kan man ju säga, jag tycker att det handlar väldigt mycket 
om hur och vem man samarbetar med, hur förutsättningarna ser ut tidsmässigt och idémässigt och 
så.  
 

Vägledaren anser att orsaken är oklara ramar för hur denna verksamhet ska bedrivas: 
 

S Det handlar naturligtvis om att det finns en problematik här, att det inte finns klara och tydliga 
ramar på skolan vilken tid det ska ta, alla tycker att det är jättebra att praon finns och att jag 
finns men det är alltid att komma och ta tid, be om tid! 
I Det är ingen självklarhet.  
S Nej och inget klart och tydligt skrivet, det är det som känns att det är det som måste till nu, 
som måste till för nu har man ändå i så pass många år. […] Men nu är det verkligen dags och jag 
har nog varit väldigt försiktig på det här, att komma och riva och ta i är svårt.  
 

Även de andra vägledarna menar att lärarna borde undervisa mer om detta område och att 
samarbetet mellan vägledare och lärare borde öka. Lärarna lämnar över för mycket till studie- 
och yrkesvägledaren: 
 

S Att man var flera, att man från lärarnas sida verkligen la ner jobb på det här, att man 
prioriterade det här och verkligen förberedde praon ordentligt. Kanske ha lektioner om arbetsliv 
och företag och en ordentlig uppföljning. Förra gången hade jag gjort ett underlag, eleverna fick 
svara på frågor om företaget de hade varit på och det skulle de sedan diskutera i klasserna. Då 
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hade de samlat in alla svar som eleverna skrivit ock så fick jag dom. Det var väl bra i och för 
sig, men det var ju inte riktigt den tanken, dom skulle ju ha lite nytta av det här.  
 

Orsaken är enligt henne inte ointresse utan snarare dålig planering och lite eller ingen tid för 
reflektion i arbetet. För att det enligt henne ska ske en förändring bör dels ledningen 
organisera arbetet, dels bör de som arbetar prioritera sitt arbete på ett annat sätt: 

 
S Jag tror inte att de inte är intresserade. Alla är tillmötesgående och föreslår saker, dom är 
intresserade, jag vet inte kanske de inte vill klampa in på mitt område. ’Du gör det där bra..’  
I Vad tänker du är orsaken till att ni inte samarbetar riktigt som du önskar? 
S Det finns ingen tid för reflektion, men jag frågar mig om det är tid som det är frågan om 
egentligen, det är ju det, men kanske inte huvudorsaken, det kanske är själva organisationen, för 
ser man till att man organiserar då kan man få till det och det måste komma från ledningen. Men 
också att man prioriterar hur man jobbar. 
 

De olika yrkeskategorierna vet inte riktigt vad den andre gör i samband med prao- 
förberedelser och efterarbete. Deras uttalanden kan tolkas som att det även gäller 
undervisning om arbetslivet i stort. Vägledarna antar att läraren inte förbereder och följer upp 
praon i tillräcklig utsträckning och lärarna i sin tur tror att vägledaren undervisar betydligt 
mer om arbetslivet än vad de i själva verket gör. Denna diskrepans mellan yrkesgrupperna är 
ingenting nytt i svensk skola. Den är inte heller knuten till Lpo 94 och de tim- och kursplaner 
som gäller nu utan har funnits långt innan. Henryssons studie är genomförd innan Lpo 94 
trädde i kraft och han tar också upp att lärarna inte undervisar om skola-arbetsliv27. De lärare 
som medverkar i dessa intervjuar gör det, men inte i den utsträckning som studie- och 
yrkesvägledarna önskar.  
 
Tid och dåligt samvete 
I intervjuerna tycker jag mig också kunna utläsa att en del av de intervjuade har dåligt 
samvete för att de inte undervisar om arbetslivet tillräckligt, att de inte förbereder och följer 
upp praon i tillräcklig utsträckning och att de inte kan besöka eleverna i den utsträckning de 
önskar. Den största boven är enligt en av lärarna tiden: 
 

L  Tidsbrist i So- ämnen. Jag upplåter lektioner till S inför praon. Då har hon till exempel 
värderingsövningar. Bland annat igår fick S praktikanter tid, väldigt dyrbar tid, men ändå de 
gjorde sådana här värderingsövningar. Det fixar dom.  
 

Senare i intervjun säger samme lärare: 
 
L Sen har vi ju det historiska perspektivet och industrialismens framväxt, 12 timmars arbetsdag - 
vad har vi idag. Det skulle kunna göras oändligt mycket mer men tiden, tiden! 
I du talar mycket om tiden 
L Det känns som om So har drabbats extra hårt i de senaste tio åren, vi har skänkt mycket till 
elevens val till exempel nu är elevens val borta, men tiden har inte kommit tillbaka utan används 
till något annat. I samhällskunskapen är det så oändligt mycket som ska hinnas med i nian. Och då 
är ju arbetslivet också en del. Ja då känns det som att det där fixar S på sina lektioner. Spännande 
med rollspel det går ju lätt att samarbeta. 
 

Läraren ger uttryck för att han har både kunskap om och intresse för att fördjupa sin 
undervisning kring fältet skola-arbetsliv. Han känner dock inget stöd. Dessutom måste han 
                                                           
27 Henrysson 1994. 
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dela med sig av sin knappa tid till studie- och yrkesvägledaren. Vägledaren i sin tur talar om 
”den lilla tid jag har”. 
Andy Hargreaves, professor vid Ontario Institute for Studies in Education, har forskat om den 
förändrade lärarrollen i det postmoderna samhället.28 Två av de mest utbredda förklaringarna 
till förändringar är enligt honom att det har skett en professionalisering och en intensifiering 
av läraryrket. Dessa förklaringar står i viss mån i motsats förhållande till varandra. 
Professionalisering har handlat om större professionalitet genom en utvidgad lärarroll, läraren 
får exempelvis större erfarenhet av lokalt läroplansarbete, de får större ledaransvar och deltar 
aktivt i skolutvecklingsprocesser. Läraryrket beskrivs som att det har blivit mer komplext och 
kräver vidgad kompetens. Det andra argumentet utgår ifrån marxistiska teorier om 
arbetsprocesser, läraryrket har blivit mer rutinartat, mer uppstyckat och framförallt betonas 
det att läraryrket har intensifierats. Intensifiering innebär bland annat att läraren får mindre tid 
att upprätthålla sin egen kunskapsnivå och den leder till en kronisk överbelastning. 
Intensifieringen av lärare skapar också tidsbrist för förberedelser. Hargreaves menar att ibland 
stöds intensifieringen av dem själva, därför att de förväxlar den med professionalism. Lärarna 
pressar sig själva i stor utsträckning anser Hargreaves. Trycket kommer både utifrån och 
inifrån. En av orsakerna till intensifieringen är de diffusa definitioner och förväntningar som 
omger lärare i det postmoderna samhället.  

 
Att vara lärare är i högre grad än inom andra yrken en oavslutad aktivitet. Om tiden och energin 
räckte till skulle man alltid kunna förbereda lektionerna lite bättre, man skulle alltid kunna ta sig 
igenom lite mer lärostoff före terminens slut, man skulle alltid kunna ägna lite mer tid åt enskilda 
elever och man skulle alltid kunna bedöma elevernas hemuppgifter lite noggrannare. (a.a.s.140) 
   

Även vägledarna talar om tiden:  
 
S Nu är vi inne på hur man då praktiskt jobbar med praon. Och då är det ju så att man skulle vilja 
jobba med praon på ett helt annat sätt. Men nu är det ju så att det utrymmet finns ju inte, jag har 
inte tid, eleverna har inte tid, lärarna har inte tid. Det är kompakt motstånd och då blir det ju ofta 
så att jag måste ju hålla till godo med okej jag försöker stå för den här individuella biten och stå 
för primärupplevelser och så, men man skulle ju önska då att hela skolan skulle vara involverad 
och så har jag ju jobbat och det har varit jätte jätteroligt. 
 

Både hos några av vägledarna och hos några av lärarna kan jag ana att det finns skuldkänslor 
för att inte hinna, inte kunna göra allt som skulle kunna göras. Jag återvänder till Hargreaves 
som skriver att skuldkänslan intar en central plats i en lärares tillvaro och att den ofta dyker 
upp när lärare ombeds tala om sitt yrke:  
 

Jag menar att skuldfällorna är samhälleligt lokaliserade till skärningspunkten mellan fyra dimensioner i 
lärares arbete:  

1. förpliktelsen att ge omsorg 
2. arbetets oavslutade karaktär 
3. trycket från resultatansvar och intensifiering 
4. kravet på att framstå som perfekt (a.a. s.157) 

 
Jag tänker mig att fältet skola arbetsliv är ett sådant diffust område som Hargreaves pekar på, 
det finns också kritik mot hur lärare handhar detta i olika rapporter.29 De senaste läroplanerna 

                                                           
28 Hargreaves (1998). 
29 Jmfr www.skolverket.se, konferens i maj 2002. 
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och kursplanerna har under de sista tio åren lagt ut en än större dimridå och omfattning i tid 
har på olika sätt minskat på skolorna. Hargreaves har inga färdiga lösningar men han ägnar 
halva boken åt att diskutera hur man på ett seriöst sätt skulle kunna ta sig an problemet. Han 
skriver: 

 
Lärares skuldkänslor skapas på en samhällelig nivå, kommer till uttryck på en emotionell nivå och 
får konsekvenser på en praktisk nivå. (a.a. s.190) 
 

Hargreaves menar att om en förändring av arbetssituationen, som leder till att 
skuldkänslorna försvinner, ska kunna ske bör bland annat skolkulturen omformuleras. 
Vidare behöver kollegiala relationer som kan ge den enskilde läraren stöd att utvecklas i 
yrket ses över. Detta kan leda till lärarna involveras i att aktivt sätta krävande mål men 
samtidigt realistiska gränser för vad de ska utföra.30 

                                                           
30 Hargreaves (1998). 
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Skola-arbetsliv är mer än prao  
 
Intervjuerna med lärare och studie- och yrkesvägledare handlar framförallt om prao och 
undervisning i anslutning till prao. Här redovisar jag de kontakter med arbetslivet och den 
undervisning om arbetslivet som lärare och studie- och yrkesvägledare talar om förutom 
praoverksamheten. Jag kommer först att beskriva arbetslivskontakter i anslutning till 
undervisning och sedan de arbetslivskontakter som en av de tre skolorna har påbörjat.  
 

 
Bild 2 Skola-arbetsliv  

 
Intervjuerna med lärare och studie- och yrkesvägledare handlar framförallt om prao och 
undervisning i anslutning till prao. Här redovisar jag de kontakter med arbetslivet och den 
undervisning om arbetslivet som lärare och studie- och yrkesvägledare talar om förutom 
praoverksamheten. Jag kommer först att beskriva arbetslivskontakter i anslutning till 
undervisning och sedan arbetslivskontakter som en av de tre skolorna har påbörjat.  
 
Kontakter med arbetslivet i anslutning till undervisningen 
Lärarna i de samhällsorienterande ämnena konkretiserar undervisningen genom studiebesök 
på olika arbetsplatser. Framförallt en av lärarna framhåller att hon använder ett sådant 
arbetssätt. Ett exempel hon ger är studiebesök på Cocacolafabriken: 
 

L Cocacolafabriken var alldeles utmärkt. För det första var det en fabrik som de bara längtade 
efter att besöka. Himla bra utgångsläge. Sen får man faktiskt se produktion, massproduktion och 
det är inte på så himla många ställen man kan få se det. Så det är ovärderlig kunskap för eleven att 
få se det. Sen kan man förbereda via hemsidan. Och sen kan man faktiskt diskutera Cocacolas 
inflytande över världsekonomin. Det är mycket man kan göra kring Cocacola som är väldigt bra. 
[…] Så mycket handlar om samhällsekonomi som man kan prata om och makt och om arbetsmiljö 
och hur ser arbetsmiljön ut i Colombia jämfört med hur den ser ut i Sverige. 
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Läraren beskriver hur hon genom ett studiebesök ges möjlighet att konkretisera 
samhällsekonomi, maktfrågor och arbetsmiljöfrågor. Studiebesöket används i undervisning 
om reklam och marknadsföring. Eleverna får dessutom kunskap om hur industriproduktion 
kan gå till. Förutsättningarna är de bästa eftersom eleverna gärna vill till Cocacolafabriken. 
 
Även lärarna på en av de andra skolorna talar om studiebesök på Cocacolafabriken:  

 
L Cocacola vill de också till, för de har hört att man får dricka så mycket cocacola som man vill. 
L Jag har inte åkt dit 
L Jag har inte hunnit dit. Jag vet inte vad det ger, men jag tänker att de har en väl utbyggd 
propagandaapparat. Jag känner mig lite skeptisk, det finns viktigare saker.  
I För mycket propaganda? 
L Ja exakt, alla vet så mycket om cocacola ändå. 

 
Dessa lärare intar en annan hållning till besöket på Cocacolafabriken än lärarna i föregående 
citat. De har däremot genomfört andra studiebesök i samband med undervisning: 

 
L En del av yrkeslivet följde vi ett tag i sjuan och åttan och det var massmediebranschen. Vi var 
på tidningsredaktion i sjuan, alla är inte gratis tyvärr, tidningens väg från början till brevlådan. 
[…] Det blir ju inte så många yrken men just att prova media är många intresserade av. Men det 
finns ju inte jobb så är det rätt egentligen… 

 
Även vid dessa besök utgår läraren från elevernas intresse, men han ställer sig frågan 
om det är rätt att låta eleverna prova på medieyrken eftersom hans bild är att det är svårt 
att få arbete inom den sektorn.  
 
Man skulle kunna göra mycket mer studiebesök enligt de intervjuade lärarna: 

 
L Så det är väl inget konstigt att man vill lämna skolan, men du gör det ju mer än vad jag gör. Att 
komma ut och göra studiebesök. Man är alldeles för mycket tid inom de här väggarna. 
L Fast men det är ju så också att när man gör det så väljer man ju också bort något annat man ska 
ju ha klart det för sig. Man har ju inte heller hur mycket tid som helst. Väljer jag att göra mycket 
studiebesök då väljer jag att lägga min undervisning på det. Och då får de något mindre av något 
annat. Så är det ju 
I Vet du vad det där andra är för något? 
L Ja fast det vet jag inte om jag har lust att berätta när L sitter här. (skratt) Vi har en ständig 
diskussion om franska revolutionen. (skratt) 
L Ja just det. 
L Man hinner ju inte lika mycket. Jag kan säga så att jag medvetet gör ett val. Jag skulle aldrig 
välja att hinna lika mycket men att tvingas göra det ytligt. Det ligger inte för mig. Utan då väljer 
jag att gå på djupet så blir det. 

 
Enligt henne är alltså kontakterna med arbetslivet en fråga om prioritering. Det är omöjligt att 
hinna med allt.31 
 
Besök av yrkesinformatörer  
På alla skolorna bjuds olika yrkeskvinnor och -män in. Det kan ske på initiativ av enskilda 
lärare eller av vägledare. 

                                                           
31 Jämför tidigare diskussion under Tid och dåligt samvete. 
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Livskunskap 
På en av skolorna finns ämnet Livskunskap på schemat. Då träffar eleverna sina 
mentorer32 i grupper om 7 till 10 elever. 
 

L Tanken är att i lugn och ro få tala med dem utan kursplan 
L I moral och etik har vi kommit in rätt mycket på framtiden och jobb mera informellt utan att det 
har hetat något speciellt. 
 

Men det är inte enbart i livskunskapen som elever och lärare talar om yrkeslivet. Även 
lärare från de andra skolorna säger att de ofta kommer in på teman som rör framtiden 
och yrkeslivet. 

L Annars tycker jag att man pratar väldigt mycket om arbetslivet, nästan dagligdags i någon 
form. Det finns ju alltid anknytningar vad man än håller på med. […] Senast nu för bara en 
timme sedan hade jag religion i en åtta och talade om Luther och protestantismen och en 
elev säger att jag ska praoa på bygge och då säger han det här har jag väl ingen nytta av om 
man ska jobba på ett bygge. Men jag som då har jobbat på ett bygge och på posten och så 
jag vet att även på ett bygge skulle man bli betraktad som en idiot om man inte vet vilken 
religion man tillhör här i Sverige. Det finns en allmän grundutbildning som man behöver 
vad man än jobbar med. De här fördomarna som de har om olika yrken tycker jag att jag 
kan ge en motbild som bottnar i verkligheten det tycker jag är bra. […] Man får koppla det 
till livet alltså. Det är ingen separat företeelse. Allting hänger ihop.  
 

Frågor som hör till arbetslivet går inte att särskilja från övrig undervisning enligt dessa lärare.  
 
Övriga kontakter med arbetslivet 
På en av skolorna beskriver både lärare och vägledare olika kontakter med arbetslivet.  
 

• Fadderföretag år 5 
Detta projekt har nyligen startat. Studie- och yrkesvägledaren tillhör en samarbetsgrupp med 
företag, arbetsförmedling, skolan och tjänstemän från kommunens industricentrum. 

 
S Åk 5 och 6 håller på att starta med 3, 4 eller 5 fadderföretag. 
I Du jobbar även på mellanstadiet? 
S Njae, inte så mycket, det hör ju ihop, så jag är ju mer kontakten utåt, jag jobbar inte så mycket med 
eleverna. Men där har vi precis träffats och pratat lite om och då har det mynnat ut i detta med 
fadderföretag. 

 
Både vägledare och lärare vid skolan anser att det är viktigt med dessa tidigare kontakter med 
arbetslivet: 
 

S Jag är med därför att jag tycker att eleverna måste komma ut och se något annat att få en bild, och just 
våra elever som inte har föräldrar som arbetar. De behöver komma ut och får se hur den svenska 
arbetsmarknaden ser ut. Och få kontakt med företag och just det som vi talade om dom behöver få se, det 
var en arkitektfirma, många elever drömmer om att få utbilda sig till arkitekt eller advokat. Fast dom 
förstår inte vad som krävs för att komma dit utan det ska komma av sig själv. Att man då kan ge dem en 
bild hur de här personerna har gjort, de är ju livslevande personer. Att de får se med egna ögon så att de 
inte bara läser det i böckerna, det konkretiseras. 
 

Eleverna behöver konkreta kunskaper om arbetslivet, om yrken och om utbildningsvägar. 
Genom att träffa personer som arbetar med elevernas drömyrken kan de få en bättre förståelse 
                                                           
32 Här betyder mentorer lärare som är ansvarig för en grupp elever. Gruppstorlek 7-10 elever. 
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för vad som krävs. Deras perspektiv vidgas. Jag har tidigare beskrivit hur lärare beskriver att 
drömmar kan realitetsanpassas via praon. Vägledaren i detta citat betonar inte att dessa 
drömyrken är orealistiska, men att eleverna behöver mer kunskap om yrken och om vägen dit. 

 
• Framtidsprojektet 

Projektet startades av en privatperson. Hennes tanke var att eleverna på skolan som inte kom 
från en akademisk miljö tidigt behövde träffa unga akademiker. Nu finns det ett antal 
mentorer från arbetslivet som vid ett flertal tillfällen träffar varsin elev. Studie- och 
vägledaren är skolans kontaktperson i projektet. 
 

S Några privatpersoner kontaktade skolan och frågade om vi ville vara med. Så då har dom tagit ut 
mentorer och då är jag kontaktperson från skolan och har varit med och tagit ut elever som skulle 
varit med och förmedlat kontakterna.  
I de som är mentorer hur är de, vad är det för några? 
S Ja dom är ganska unga, akademiskt utbildade, det kan vara advokater, läkare kanske, 
systemvetare. De är ganska nyutbildade och de ska vara förebilder för eleverna. 
 

Vägledaren för in ett nytt argument för dess arbetslivskontakter. Mentorerna från 
arbetslivet ska vara förebilder för eleverna.  
 

• Mentorsprojekt med Sveriges radio 
Gäller 5 elever som har haft extra prao på Sveriges Radio, två mentorer är fotografer och tre 
reportrar. Mentorerna kom också till elevernas klasser och berättade om sina yrken. Det var 
mycket uppskattat av de fem eleverna. 
 

• Fadderprojekt  
En organisation vid namn Mentor vars uppgift framförallt är drogförebyggande har kontakt 
med en grupp elever på skolan. Varje elev har en mentor som de träffar 2-4 timmar varannan 
vecka. Det ingår både läxhjälp, fritidsysselsättningar och information om arbetslivet. Skolan 
ser detta som ett projekt som för elevernas del handlar om omvärldskunskap. 
 
Administration och organisation 
Ett hinder på vägen för olika projekt är av organisatorisk och administrativ art. Det kan 
vara svårt att realisera olika projekt. Framförallt studie- och yrkesvägledare, som oftast 
är administratören, men också lärare lyfter fram det. Schema måste ändras, vissa lärare 
protesterar eftersom tid tas från ordinarie undervisning. Vägledaren berättar om hur det 
är att administrera besök av yrkesinformatörer: 
 

S  […] Det ska komma en på måndag och berätta om IT- yrken. Fast det är svårt att få till. Det är ganska 
stor administration bakom allt som man gör, det är inte bara att ringa – utan allt som man gör tar himla 
mycket tid och det är väl det som är trist. 
I Vad är det som tar så mycket tid? 
S Först tar jag kontakt och så ska den kolla och så måste jag höra med lärarna för att det ska passa in i 
deras schema och så har någon prov så går det inte. Ja just det här med organisationen ställer till med 
hinder, det kan vara olika lunchtider, olika språkval, alla har olika lektioner. 
I Mycket praktiskt alltså? 
S Ja mycket praktiskt för att göra småsaker. 
I För att bjuda in en person är det mycket att ordna. 
S För stor apparat för allting man ska göra. 
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I Vad tänker du om det? 
S Jag tycker det är tråkigt och samtidigt det ser ju ut som det gör, men nu ska vi ha försöksverksamhet 
med timplanelös skola och då behöver det ju inte vara så statiskt med 40 minuter matte utan mer jobba i 
tema. Men ändå är det saker som ska passa ihop lärarnas tjänster lunch och vad det nu är. 
 

Vägledaren som ofta organiserar för en årskurs i taget stöter på många hinder på vägen, 
både små och stora. Det är många intressen som står emot varandra när, som i detta fall, 
yrkesinformatörer ska inbjudas. Hon hoppas att försöket att arbeta utan timplan ska öka 
möjligheterna och underlätta genomförandet av olika arbetslivskontakter. 
 
Ett annat problem som en vägledare tar upp är att det kan finnas lite utrymme för 
praktikanter i arbetslivet på grund av att de anställda har mindre tid idag. 
 

S Men jag tycker att det man brottas med idag är att arbetslivet är otroligt slimmat. Svårt ibland att hitta 
platser.  
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Önskemål  
 
Lärare och studie- och yrkesvägledare har olika önskemål om hur de vill arbeta med 
skola-arbetslivsområdet. Dessa önskemål skulle kunna benämnas förvaltning och 
förändring. Med förvaltning menar jag att de intervjuade anser att det som har varit har 
varit bra och de vill ha tillbaka det som har tagits bort de senaste åren. Förändring i sin 
tur innebär att de intervjuade vill söka nya vägar. Fransson och Kriegholm använder 
dessa ord med en annorlunda innebörd: med förvaltare menar de skolor där studie- och 
yrkesorienteringen har en svag ställning och att vägledaren är en av de få som 
överhuvudtaget verkar vara engagerad i elevernas studie- och yrkesorientering.33 
Förändrare är skolor som arbetar med skolutveckling inom området studie och 
yrkesorientering. Jag har endast undersökt området skola-arbetsliv men har inte funnit 
denna skillnad mellan skolkulturer på de tre skolorna. Både lärare och vägledare talar 
både om att bevara och/eller ta tillbaka det gamla och om att förnya.  
 

 
 
 

Bild 3 Önskemål 
 
Det var bättre förr 
Ett genomgående tema är att det var bättre förr när informanterna talar om önskemål. 
Den skola där praon är en vecka i vardera årskursen önskas prao i tvåveckorsperioder år 
8 och 9 åtminstone en av perioderna. På den skola där det tidigare fanns en temavecka 
år 7 vill man ha tillbaka den. Slutligen betonas vikten att lärarna ska kunna besöka 
eleverna under praon. Jag uppfattar det som att lärare och studie- och yrkesvägledare är 
kritiska mot den neddragning som har skett. En av vägledarna önskar att det ska 
lagstadgas om praon. 
                                                           
33 Fransson och Kriegholm (19998). 
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Andra kontakter med näringslivet 
På en av skolorna fanns för några år sedan ett försök att samarbeta med arbetsgivare 
inom alla sektorer i kommunen: 
 

L det finns många småindustrier, det var tillsammans med gymnasiets Syv och tanken var att företagarna 
här ute ville etablera någon slags kontakt, vänföretag. Ett företag kunde få en klass som sin. En jätteklok 
tanke men som vanligt försvann den. […] Man skulle ha åtminstone en praoperiod där, men också kunna 
använda företaget i exempelvis matteundervisningen.  
 

Kontakten ska bygga på att båda parter har nytta och glädje av det: 
 

L Det finns en hel del småföretagare, många skriker efter arbetskraft, syftet var ju delvis 
egoistiska att knyta elever i tvåan och trean på gymnasiet via praktik och sommarjobb. Men även 
vi skulle få vara med. 

 
Lärarens åsikt är att kontakter av detta slag är till nytta inte bara för skolan utan även 
för företagen. Detta är ett exempel på kontakter som lärarna gärna skulle vilja ha, 
eleverna får kunskaper om arbetsliv och yrken och de kan också användas för att 
konkretisera undervisningen.  
 
Förändrad undervisning 
Undervisning om arbetslivet sker bäst i tema enlig lärare och vägledare. Inom detta 
område finns mycket att göra. Exempelvis samarbete mellan So-ämnen och No-ämnen: 
 

L Vi planerade med No att tillverka tvål och sen starta ett litet företag, göra reklam. Det föll som 
vanlig, No-lärarna hann inte. 
 

En av studie och yrkesvägledarna funderar också om undervisning om arbetslivet: 
 

S Det talas så mycket om att vi är experterna på arbetslivet, jag vet inte om jag håller med om det 
faktiskt. Det går svindlande fort och den ena platsen är inte den andra lik och att vi då ska gå ut 
och ha undervisning om arbetslivet, ja vad kan man vänta sig att vi ska ta upp? Fackliga 
organisationer, arbetslöshet och sådana här saker, det tilltalar mig inte att gå ut och undervisa på 
det sättet. Utan jag tror att då ska man göra det i temaform, vi har inte mer kunskap än vad lärarna 
har faktiskt. Jag tror att det är överdrivet.  
 

Vägledaren ser sig inte som expert på arbetslivet, utan undervisningen måste ske i 
samarbete med lärarna. En av de andra vägledarnas önskemål är att få egen 
undervisningstid för att undervisa om arbetslivet: 
 

S Att titta på sin tjänst och se om det är möjligt att tjänstefördela på ett annat sätt, utan att det är 
något snack, så här många lektioner har dom under vårterminen i åttan och då jobbar dom med 
yrkes- och arbetsliv. Man börjar förbereda praon och efterarbeta och sen seglar jag in på 
gymnasievalet i åttan. Så skulle jag vilja jobba. Det som jag skulle vilja utnyttja den här tiden till 
det är om arbetsliv, om olika yrken, värderingar, det här att man ska motarbeta könsbarriären. Det 
hinner man aldrig göra. Att få så mycket lektionstid så att man kan köra värderingsövningar och 
studera det här med att tjejer är mycket bättre på att ta hand om barn, att få igång dom på det. Det 
finns ju hur mycket som helst att göra om man fick det. 
[…] Sådan här riktad prao, exempelvis riktad prao två dagar i veckan under en period. 
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Denna vägledare vill ha egen undervisningstid. Hon anser att det finns mycket som hon 
skulle kunna undervisa om. Denna tanke är inte ny utan har funnits så länge som studie- 
och yrkesvägledare har varit profession på skolorna.34 
 

På konferensen uppenbarades också problemet med att SYV-rollen har blivit allt mer eftersatt, 
speciellt i grundskolan. Det och bristen på fungerande utbyte med arbetslivet har gjort att många 
elever idag har ganska vaga föreställningar om yrkeslivet. Därför bör SYO-vägledarna hålla i 
undervisningen på grundskolan, tyckte flera deltagare.  

Vi behöver ett SYO-perspektiv på hela skoltiden, sade Lars-Åke Henriksson, som arbetar med 
näringslivsutveckling på LO. För på något sätt ska eleverna sedan gå ut i arbetslivet.  

  
 

 
 

 
 

 

                                                           
34 www.skolverket.se. 
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Del II– Elevers föreställningar om skola-arbetsliv 
 
Teoretisk förankring - om fenomenografi 
Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur elever uppfattar det arbete som görs 
inom fenomenet skola-arbetsliv. Kvalitativa metoder handlar om att gestalta något, 
vilket är vad jag ska försöka göra, och fenomenografin synes vara den kvalitativa 
forskningsmetod som bäst svarar mot undersökningens syfte.  
 
Ordet fenomenografi är sammansatt av grekiskans fenomenon och grafia och betyder 
att man beskriver hur något fenomen gestaltar sig för en människa.35 Den 
fenomenografiska forskningsansatsen har utvecklats av Inom-gruppen i Göteborg och 
har sin utgångspunkt i den syn som gruppen har utvecklat på fenomenet inlärning.36 
Gruppens intresse flyttades från att gälla inlärning till att gälla beskrivningar av 
människors uppfattningar av aspekter av omgivningen.37 Kortfattat kan man säga att 
fenomenografin utgår från att företeelser i världen har olika innebörd för människor, att 
inlärning alltid är inlärning av något och att inlärning innebär kvalitativa skillnader.38 
Hur individer förstår och uppfattar meningsinnehåll i undervisning, texter m m är av 
intresse och man utgår från att det är en skillnad mellan hur något är och hur något 
uppfattas vara. Detta innebär att man tar ett andra ordningens perspektiv och försöker 
beskriva hur något framstår för någon, inte hur något är.39 
 
I den fenomenografiska analysen försöker man gestalta människors olika sätt att 
resonera på för att kunna beskriva olika typer av resonemang. På så vis får man fram 
kategorier, vilka är analysens resultat. Kategorierna består av uppfattningar som är 
kvalitativt skilda åt. I fenomenografin har ordet uppfattning en annan innebörd än i 
vardagsspråket där man med uppfattning menar vilken åsikt människor har. Med 
uppfattning menas i fenomenografin ett antagande om något som man är övertygad om 
eller tar för givet förhåller sig på ett visst sätt. Uppfattningen är inte den åsikt 
människor har utan snarare den grund som åsikten vilar på.40 I vardagslag talar vi om 
våra uppfattningar om olika företeelser. I fenomenografin talar man om att analysera 
människors uppfattning av olika företeelser, det grundläggande sätt som individen 
förstår fenomenet på.41 Den empiriska grunden för att hitta människors uppfattningar är 
intervjuer, vilket också är ett särdrag för fenomenografin.42 
 
Resultatet av en fenomenografisk undersökning är de kategorier av uppfattningar som 
skapas genom analys av gjorda intervjuer och man kan fråga sig vilken nytta det kan 
finnas med kategorier. Larsson (1986) resonerar om några sätt som fenomenografin kan 
komma till nytta.43 Ett är att lärare med hjälp av fenomenografi kan få insikt i de 
                                                           
35 Michael Uljens. (1989). 
36. Staffan Larsson (1986).  
37 Mikael Alexandersson (1994).  
38 Larsson (1986).  
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Uljens (1989.) 
42 Larsson (1986). 
43 Ibid. 
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variationer av uppfattningar som elever kan ha och utifrån den kunskapen kan de bättre 
identifiera elevers föreställningar och använda den kunskapen i sin undervisning. 
Lärarens förståelse för elever kan förbättras vilket kan leda till att undervisningen 
utvecklas. Ett annat sätt som fenomenografin kan komma till nytta på handlar om att 
kategoribeskrivningarna kan bidra till att vi förstår världen bättre och resultaten kan 
förändra den som tar del av dem. Larsson menar att uppfattningar som människor har 
fungerar som tankeramar och dessa ramar kan hindra människor från att ta tillvara de 
möjligheter som faktiskt finns. En fenomenografisk analys kan fungera som ett 
underlag för reflektion där man ges möjlighet att upphöra att ta antaganden för givna 
vilket antas leda till att man kan få en större medvetenhet om sin egen verksamhet och 
att självförståelsen kan förbättras. 
 
Alexandersson har med följande bild illustrerat den arbetsgång som de flesta 
fenomenografiska undersökningar baseras på.44 

 
Figur 1 M. Alexandersson (1994) Metod och medvetande. Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 
 
Syftet med en fenomenografisk undersökning är att hitta de olika sätt som människor 
uppfattar fenomen i omvärlden på. Man väljer till att börja med ut en företeelse som 
man är intresserad av att undersöka närmare. För att avgränsa sin undersökning bryter 
man ned företeelsen i olika delar för att definiera vilka aspekter av företeelsen man vill 
undersöka. Därefter väljer man ut personer vars uppfattningar man är intresserad av och 
genomför bandinspelade intervjuer med dem. Nästa steg är att transkribera intervjuerna 
vilket också är en inledning till följande steg som handlar om att analysera intervjuerna 
och hitta beskrivningskategorier som så bra som möjligt svarar mot innehållet i 
intervjuerna.45 
 
 
Metod 
I den fenomenografiska ansatsen är det den andra ordningens perspektiv som är 
objektet för forskningen. Man är därmed intresserad av att ta reda på hur människor 
uppfattar sin omvärld. Den datainsamlingsmetod som främst används för att få reda på 
detta är intervjun.46 Jag har valt den öppet riktade intervjun som intervjuform då det är 
den metod som bäst ger intervjupersonerna möjlighet att beskriva sin uppfattning av 
fenomenet skola-arbetsliv. Lantz skriver  
                                                           
44 Alexandersson (1994).  
45 Uljens (1989). 
46 Larsson (1986).  
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… den riktade öppna intervjun ger intervjuaren data som är sammanhangsbestämda eller – med ett 
annat ord – kontextuellt bestämda och tillhandahåller en unik möjlighet att förstå individens 
placering av ett fenomen i relation till ett inifrån (empatiskt) bestämt omgivande kontext.47  

 
Jag valde också att göra gruppintervjuer med eleverna för att få möjlighet att höra flera 
uppfattningar och med en tanke om att gruppdeltagarna skulle kunna inspirera varandra 
i samtalet. Deras samtal sinsemellan skulle kunna leda till att fler aspekter av skola-
arbetsliv blev synliggjorda.  
 
En fenomenografisk analys utgår från de transkriberade intervjuerna och syftar till att 
beskriva variationen i uppfattningar av ett fenomen. För att hitta uppfattningarna och 
för att kunna gestalta dem krävs att man läser och reflekterar om och om igen och söker 
efter likheter och skillnader mellan olika svar för att hitta det som är underförstått.48 
Meningen är att man ska komma under ytan i materialet. Min analys började under 
intervjuerna, fortsatte under transkriberingen av intervjuerna och gick vidare i läsningen 
av de transkriberade intervjuerna. Annika Rannström beskriver hur hennes resultat 
växte fram ur intervjumaterialet först som aspekter vilka i sin tur bildade 
underkategorier. Underkategorierna sammanfördes därefter till huvudkategorier.49 Min 
analys kan beskrivas på liknande sätt då jag har gått från en helhet till delar som i sin 
tur skapat nya helheter. Tre huvudkategorier som åskådliggörs i underkategorier har 
skapats. 
 
En provintervju genomfördes för att pröva frågeområdenas relevans och gruppstorlek. 
De slutliga intervjufrågorna till eleverna blev: 

• Har Ni i Er klass under grundskolan arbetat med frågor som rör arbetslivet?  
• Vad har Ni gjort/varit med om?  
• Hur har ni arbetat? 
• Hur ser ni på det ni varit med om? 
• Varför ska man i grundskolan hålla på med frågor som rör arbetslivet? 
• Hur skulle Ni vilja arbeta med frågor som rör arbetslivet? Vad skulle ni velat 

göra? Varför? 
 
Urval av intervjupersoner 
En provintervju genomfördes då min avsikt var att ha fyra elever i en gruppintervju. 
Till provintervjun kom endast två elever upp och efteråt drog jag slutsatsen att det 
skulle bli svårt att hinna med intervjufrågorna samt att låta alla komma till tals med en 
grupp om fyra elever. Samtidigt kan två elever ge för lite dynamik. Jag beslutade mig 
för att använda tre elever i intervjuerna. Jag bad studie- och yrkesvägledarna på de 
skolor vi valt att undersöka att göra urvalet till intervjugrupperna. Studie- och 
yrkesvägledarna fick i uppgift att välja ut tre elever i år 9 till varje intervju och att 
informera eleverna om att intervjun beräknades ta cirka en timme och att deltagandet 
var frivilligt. Ett önskemål var att eleverna skulle gå i samma klass i år 9 för att de 

                                                           
47 Lantz (1993).  
48 Larsson (1986). 
49 Annika Rannström (1995). 
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skulle kunna samtala kring gemensamma erfarenheter. Studie- och yrkesvägledarna 
fick ett brev att dela ut till eleverna som de kunde visa för målsman och som 
presenterade syftet med intervjun (se bilaga 1). 
 
Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna skedde på elevernas skolor i relativt ostörda miljöer. Intervjupersonerna 
blev inalles arton personer: tolv flickor och sex pojkar fördelade på sex grupper. I en 
gruppintervju gick eleverna i år 8. Vid några intervjutillfällen kom det inte några elever 
och vägledarna löste situationerna genom att hämta elever. Orsakerna till att eleverna 
inte dök upp varierade: någon hade glömt bort det och några var sjuka. Vissa av 
eleverna var därmed mer förberedda inför intervjun och andra inte. Eleverna som sedan 
tidigare var införstådda med intervjuns syfte uttryckte ändå att de inte visste vad 
intervjun syftade till och de verkade inte ha funderat igenom vad de skulle svara. Ideal 
och verklighet går inte alltid riktigt ihop och jag valde att tillmötesgå eleverna och 
studie- och yrkesvägledarna vid intervjusituationerna i stället för att t ex behöva be 
någon lämna rummet när det kom fyra elever istället för tre till en intervju. Det hade 
känts oetiskt.  
 
Att läsa citaten 
När eleverna nämner studie- och yrkesvägledarens namn i de citat jag använder 
kommer jag att för att undvika identifiering av henne konsekvent skriva ”S”. I citaten 
använder jag för övrigt den yrkestitel som eleverna använder när de talar om sin studie- 
och yrkesvägledare. 
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Resultat 
I analysen av intervjumaterialet har tre huvudkategorier tolkats fram. 
Huvudkategorierna beskriver elevernas uppfattningar av området skola-arbetsliv som: 

• klargörande 
• förvirrande  
• utveckling 

 
Huvudkategorierna skildras utifrån underkategorier som beskriver huvudkategorin ur 
olika synvinklar. Till exempel rymmer kategorin klargörande underkategorierna möten 
med arbetsplatser, möten med mentorer och möten med studie- och yrkesvägledare. 
Dessa underkategorier gestaltar tillsammans uppfattningen av skola-arbetsliv som 
klargörande. 
 
 
Skola-arbetsliv – klargörande 
En huvudkategori är elevernas uppfattning att ”skola-arbetsliv är klargörande”. 
Synonymer till klargörande är förtydligande och förklaring och att huvudkategorin har 
fått rubriken klargörande vill spegla de uppfattningar som handlar om att skola-
arbetsliv uppfattas som något som bidrar till att göra eleverna och yrkesvärlden klarare. 
Eleverna beskriver att genom olika möten som avser skola-arbetsliv blir både de själva 
och yrkeslivet tydligare och mer begriplig. Eleverna beskriver främst tre möten som 
leder till klargörande för dem: möten med arbetsplatser, möten med studie- och 
yrkesvägledare samt möten med mentorer. 
 
Möten med arbetsplatser 
Eleverna tar för givet att den praktiska arbetslivsorienteringen tillhör området skola-
arbetsliv och underkategorin innehåller uppfattningen att möten med arbetsplatser 
under praon leder till klargörande för eleverna. Både under intervjuerna och under 
analysen av de transkriberade intervjuerna framträder elevernas möten med 
arbetsplatser som tillfällen där eleverna uppfattar att de får större kunskap om sig 
själva, om arbetslivet och sig själva i relation till arbetslivet. Detta avspeglas både i vad 
de säger och hur de talar om möten med arbetsplatser.  
 
I intervjuerna riktar eleverna en stor del av sin uppmärksamhet mot att tala om sina 
erfarenheter av prao och mot hur praon fungerat klargörande för dem. En uppfattning 
som illustrerar klargörandet är att den praktiska arbetslivsorienteringen är det tillfälle 
under grundskolan som handlar om arbetslivet och därmed blir det inslag som bidrar till 
att eleverna får en tydligare bild av arbetslivet. Eleverna säger: 
 

E Det enda är nog när vi praoade förut då gick vi in lite på det, det är vad jag kommer ihåg.  
E Det var det enda vi gjorde, för efter praon så diskuterade vi inte så mycket om själva arbetslivet 
utan vi redovisade hur det var där med personal och så där. Och sen skulle vi läsa på 
samhällskunskapen om jobb och sånt men det blev aldrig av. 
 
E Praon är väl som du hörde den enda grejen vi gör med arbetslivet och då är det de här två 
veckorna som vi upplever det verkliga arbetslivet och inte bara att ah, vi kan väl vara lite snälla 
och hon kan få en tvåtimmars lunch, så man får en bild av hur det verkliga arbetslivet är 
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Eleverna beskriver att praon är det inslag under grundskolan som har handlat om skola-
arbetsliv. Uppfattningen bottnar i att de anser att de inte haft något annat som har gjort 
samma avtryck hos dem. I nedanstående citat talar de också om att praon är det innehåll 
i skolans regi som förmår ge dem en riktig och äkta bild av arbetslivet: 
 

E Ungefär samma sak man måste ju få en bild av det mesta i skolan, som t ex prao jag skulle 
också skicka ut dem på det, för det är en del i det stora hela. För att lära sig allting finns det olika 
metoder och att gå ut på prao är väldigt bra. 
E Vi måste ju se hur det är. Vi kan ju läsa om det men vi måste ju se det också. 
E I praktiken måste vi ju veta hur det fungerar. Det man läser i en bok stämmer kanske men det är 
skillnad att veta vägen man ska ta och gå den vägen. Man kan läsa en bok om situationen men 
fortfarande inte klara av den. Klart man måste få lite praktisk erfarenhet.  

 
Eleverna säger att de genom praon får en riktig, verklig bild av arbetslivet som de inte 
kan få på något annat vis än genom ett fysiskt möte med arbetslivet. Vad är det då de 
ser? De får bland annat en bild av hur en arbetsdag kan se ut, olika arbetsuppgifter och 
hur människor samarbetar i arbetslivet. Så här beskriver en flicka vad hon fått ut av 
mötet med arbetsplatser: 
 

E När jag jobbade på dagis då fick jag lära mig gå upp. En dag började kl 7, men jag valde själv 
för då fick jag sluta 1. Det var jättebra. Dagiset var jättebra. Det var bra för det var lunch, frukost 
och mellanmål, man var inte direkt hungrig. Andra ställen som när jag var på restaurang fick man 
nästan ingen lunch, när man ätit upp fick man gå tillbaka och jobba. Det var verkligen slavgöra, 
inte slavgöra så, men fick ingen lunch och inga raster och sen när man kom hem var man helt slut, 
då låg man bara på soffan och jag vill sova. När vi stod i disken fick vi eksem på händerna, vi 
tvättade dem hela tiden. De hade handskar i början men sen mot slutet hade de inga fler.  

 
En annan flicka talar på följande vis om sin upptäckt av arbetskamraternas betydelse på 
en arbetsplats: 
 

E Personalen de var verkligen jättetrevliga och så tänkte jag så där tänk om man inte kommer 
överens med dem man jobbar med för arbetsplatsen är en del av livet och de som man jobbar med 
är en del av jobbet så det är viktigt att man kan komma överens med dem, för det är inte roligt att 
gå nånstans varje dag till folk som man inte tycker om eller kommer överens med. Personalen är 
också så där viktig. Tycker jag.  

 
En flicka som haft prao på ett apotek beskriver sina erfarenheter i följande citat: 
 

E Jag trodde det skulle bli jätteroligt att jobba på ett apotek och se hur det är och det var det också 
men ibland kändes det som att göra samma och samma sak. Gå och hämta varor och plocka upp 
dem och kanske sitta tio minuter i kassan. Det var det enda. Sista dagarna då fick jag göra lite 
annorlunda. Fast det kändes lite tråkigt att man bara fick göra samma sak men ändå var det roligt. 
Det var roligt på ett sätt, folk trodde att jag jobbade där och de kom fram och frågade olika saker. 

 
En pojke som genomförde sin prao på en skola berättar följande om sina erfarenheter: 
 

E Det var därför jag valde jobbet på skolan för att det skulle vara någorlunda varierande. Så det 
blev ungefär som jag hade tänkt mig. En bra sak som jag inte hade tänkt mig var att jag fick hålla i 
lektioner ensam. Det var lite kul. Men annars utflykter man får vara med om, det är väldigt 
varierande saker. Olika klassrum, olika klasser, olika åldrar, olika sätt att hantera fikat i 
lärarrummet, dricka te och käka bullar. 
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Två pojkar resonerar i följande intervjuavsnitt om sina erfarenheter och de talar både 
om arbetsinnehållet och om hur samarbetet ser ut på arbetsplatser och mellan olika 
yrken: 
 

E Hur man sätter ihop radioprogram och hur man måste skriva manus till programmen så att man 
kan tajma in när låtarna kommer så att man kan sluta prata, när man ska använda sändare med 
antenner eller om man ska dra kabel dit man ska sända, hur olika människor är på skivbolag och 
hur olika de är från de som jobbar på radio och det är hur många ägg man ska ha i en morotskaka 
för 800 personer. Man lär sig jättemycket. Nödvändiga saker. Och sen lärde jag mig att sticka upp 
en drinkpinne i näsan när jag jobbade som kock. 
I Vad tänker du då att du har lärt dig? 
E När jag var på snickeriet, det var inte bara snickare som jobbade där, han hade samarbete med 
golvläggare, målare och sotare. Alla såna där hantverkare jobbar tillsammans bara att de har olika 
inriktningar. Jag hade ingen aning att de jobbade så nära. Sen på sjukhuset så lärde jag mig att 
undersköterska det ska man inte bli. 
E Nej 
E Då fick man verkligen veta vad de gjorde! De torkade gamla människor efter toa, följde med 
dem till duschen. Ska man jobba inom sjukvården ska man nog bli läkare eller något sånt där. 
Inget sånt. 

 
Det är inte en dans på rosor eleverna beskriver utan snarare erfarenheter där de in på 
kroppen känt på komplexiteten och variationen i arbetslivet och inte minst talar de om 
hur människor har det tillsammans i arbetslivet, arbetsplatsernas sociala funktion. I 
mötet med arbetsplatserna speglar de också sig själva. De sätter kunskapen och 
erfarenheten de får av arbetslivet i relation till sig själva. 
 
Eleverna uttrycker att de behöver praon för att de ska förstå hur det är att vara vuxen 
och att arbeta. Praon bidrar enligt intervjuerna till att förbereda eleverna inför den 
verklighet som väntar efter skolan. Eleverna beskriver arbetslivet som en värld där det 
ställs det andra krav än i skolan. Kraven handlar om självständighet och ansvarstagande 
och de intervjuade menar att om de inte får möta arbetsplatser skulle de kanske inte 
förstå arbetslivets krav. De skulle kunna fortsätta bete sig som ansvarslösa barn som 
agerar utifrån de egna behoven istället för utifrån arbetsplatsens behov och krav. För 
eleverna har prao har en uppfostrande och anpassande funktion. Dessa funktioner visar 
sig när eleverna talar om syftet med prao: 
 

E Hur det ser ut på en arbetsplats för alla arbetsplatser har olika saker gemensamt. De har 
massor med saker gemensamt oavsett om man jobbar på de mest olika arbetsplatserna. 
Grundreglerna man ska lära sig när man åker ut på prao. Lära sig ta ansvar, gå upp rätt 
tid… 
 
E Det är väl för att se och pröva på arbetslivet, hur det verkligen är. Inte sitta hemma och 
ge mig barnbidraget utan verkligen jobba för sig. Visst det är prao men ändå. Sen när man 
söker sommarjobb så vet man hur det kommer att vara för det är inte första gången. 
 
E För det mesta är det att de får känna hur det är i arbetslivet hur de vuxna har det. Vår 
lärare sa det att praon är för att få känna hur det känns att arbeta, vuxenlivet 
 

Av det sista citatet framgår också att den praktiska arbetslivsorienteringens 
socialiserande funktion till vuxenlivet förmedlas till eleverna av lärare i skolan. En 
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flicka beskriver utförligt hur svår framtiden som vuxen skulle kunna gestalta sig om 
elever inte på djupet förstår vilka krav som ställs i arbetslivet: 
 

E För det första som jag sa att om vi kommer och sitter som han sa, på en stol och alla 
andra jobbar, de ser oss som en praoelev; ”han behöver inte göra så mycket, han är 
ungdom och låt honom bara ha den här tiden de två veckorna, det är snart över”. Så får 
man den här tron om att arbetslivet kommer att vara så och så går man och söker jobb så 
sitter man och latar sig och så kommer det inte gå så bra och arbetsgivaren och så får man 
sparken. Hellre att man får jobba i två veckor bra än att man kommer till arbetslivet utan 
att veta någonting eller att man börjar på nåt jobb utan att ha en aning om hur det verkligen 
funkar. Tror att man kan, att det är ok att komma en kvart senare eller att jag tar en 
halvtimme längre lunchrast eller att jag, det där kan jag göra i morgon och sluta två timmar 
tidigare. För vi, som jag sa, håller inte på något med arbetslivet så den här praogrejen är 
ganska viktig för att förstå hur det är. Det är därför. 

 
Praon lär eleverna att i arbetslivet måste man passa tider och ta ansvar på vuxnas vis. 
De uppfattar att dessa arbetslivets krav och förväntningar blir synliggjorda under praon 
och att de får en klarare bild av sina framtida möjligheter i relation till dessa krav. De 
upptäcker sin egen kompetens och förmåga i relation till arbetslivet.  
 
I intervjuerna beskriver eleverna att de också möter andra förväntningar och krav 
utöver att passa tider och ta ansvar för att utföra arbetsuppgifter. De talar om att de 
under praon ser att i arbetslivet får man ta ansvar för att lösa arbetsuppgifter på sitt eget 
sätt och i sin egen takt. En pojke får berätta: 
 

E Det var mer eget ansvar när man jobbade också. I skolan så får man en uppgift och så gör man 
den. I alla fall där jag jobbade var man tvungen att tänka mer själv och inte gå någon utstakad väg 
som i skolan, det var helt annorlunda än vad det var i skolan. Helt annorlunda. 
I Det var helt annorlunda, mera ansvar och inte så färdigt. Det låter som att du visste vad du skulle 
göra? 
E När jag jobbade så fick jag en uppgift men jag skulle lösa den själv. I skolan så står allt i boken 
och så följer man bara. Om det är något man ska läsa så läser man och så svarar man på frågorna. 
Här var det mer att man skulle lösa det själv på något sätt. 

 
Citatet lyfter fram att eleven fick syn på att det i arbetslivet ställs andra krav på 
självständighet än i skolan när han själv fick bestämma hur han skulle utföra sitt arbete. 
En flicka som hade prao i en affär berättar följande om sina upptäckter av hur arbetslivet 
fungerar:  
 

E Första dagarna var man inte van. Vissa tyckte det var tråkigt med praon och vissa tyckte det var 
roligt. Man såg små saker som ändå var viktiga. Om man skulle gå runt hela dagen och bara sitta 
på lunchen och vila så var det inte så smart att gå i högklackat. Ju mer man jobbade där så insåg 
man fler saker, liksom vilket var den lättaste vägen ut och hur skulle jag dela in arbetsuppgifterna 
så att det skulle ta kortare tid. Och så blir man vanare att göra olika saker. Först hittar man inte och 
sen andra dagen känns det som man hade varit där en hel vecka och allting gick mycket bättre. 
Man vänjer sig. Så är det väl med skolan också, det tar lite tid att vänja sig när man först börjar på 
högstadiet och sen när man först praoar men sen efter ett tag går det väl bra. Där hjälpte dem också 
i början så att man fick ta reda på vad man vill men sen efter ett tag kunde man faktiskt lista ut 
själv vad man skulle göra. Ingen behövde säga till. 
I Ingen behövde säga till utan efter hand så visste man ? 
E Jag kände som jag jobbade där, ingen behövde säga till utan jag kollade på väggarna eller 
hyllorna och kände det här behövs göras och så gjorde jag det. Sen sa dom ”gud vad bra” och så 
kändes det som att det var stökigt och om man hade lite tid så fixade man till det, det är viktigt. I 
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affärer är det t ex viktigt med imagen, hur folk ser det utifrån. Det är viktigt när man kommer in att 
det inte är parfymer överallt. Man tror att det är ”big deal”, vad spelar det för roll men det gör det, 
speciellt för affärer och man måste försöka tänka lite smart också.  
I Tänka hur det ska vara för att det ska funka? 
E Precis, och det här är vad jag säger om att jobba i affär och om det var nåt som inte sålde så fick 
man tänka var ska det här vara så att folk ser det eller så fick man dra ner på priset och om de hade 
flyttat en tröja som inte hade sålt nånting så la man den på ett bord och vips så var den borta. Så 
man får tänka mer själv, lite mer business. Man får klura ut det själv. Jobba självständigt. 

 
Eleverna beskriver att de möter ett nytt, självständigt arbetssätt under sin prao och att 
de efterhand växer in i arbetet. Då ser de själva vad som ska göras och de förstår varför 
man måste göra saker på ett visst sätt utan att någon behöver säga till dem. 
Erfarenheten från praon gör att de uppfattar sig själva som kompetenta och att 
arbetslivet är en möjlig framtid för dem. De kan bli vuxna. 
 
I en intervju talar några elever om upplevelsen att få ta ansvar och att motsvara 
omgivningens höga förväntningar under den praktiska arbetslivsorienteringen:  
 

E De trodde att jag jobbade och började fråga om olika läkemedel och om jag kunde ta ut det här 
utan recept. Det var i kassan, packa in medicin och vara där bakom… Och så var det några barn 
som kom in och frågade; jobbar du här? Hur gammal är du och jag vill bli som du. Som mig? Jag 
är 14 år gammal. Fast de trodde att jag jobbade där. 
E Det som var kul med att ha lektion, var att man kände att de la över sitt ansvar på mig och de 
visste att jag kunde klara det här. Och att få den tilliten och det är kul att verkligen bli behandlad 
så och jag visste att själva saken att få undervisa treor i alla ämnen, det kändes tilltalande, kul.  
[…] 
E Man känner sig så där större och att man vet. Man vet att man kan ta hand om det här. 
E Man vet att man klarar det och duger. Man vet att man klarar det jobbet. Nyfikenhet, oj jag ska 
undervisa en klass undrar hur kul det blir. Jag ska planera en egen, EGEN lektion. Jag ska göra det 
jag tycker är viktigt. Jag ska undervisa på mitt eget sätt. 

 
Eleverna visar i intervjun att de får syn på att de klarar av arbetslivet när de motsvarar 
förväntningar som ställs på dem. De växer av att få uppgifter som de klarar av och av 
att omgivningen ser dem som människor med förmåga att utföra ett arbete. Genom att 
göra prao blir deras självuppfattning i relation till ett framtida arbetsliv klarare.  
 
En annan aspekt av praons klargörande funktion är att eleverna uppfattar att praon 
bidrar till att det blir lättare för dem att välja utbildning och yrke. De tar för givet att 
den kunskap och erfarenhet om yrken som praon ger, bidrar till ökad självkännedom 
och att de därigenom får lättare att fatta beslut om sin framtid. De får ett ökat 
beslutsunderlag inför sina studie- och yrkesval. En flicka säger följande som illustrerar 
uppfattningen: 
 

E Jo det var väl mycket, fick lära sig jättemycket av det. Det jag tänkte läsa i gymnasiet är natur 
och där praoar man inte så mycket och jag tänkte bli läkare och då får man inte prova 
affärsgrejerna och då prova jag det nu. Det var roligt, fick veta hur fungerade. Om jag blir läkare 
kommer jag inte prova affär, det kommer inte att gå. Kände på hur det kändes jobba i affär. Det 
blir lättare också, man väljer rätt linje. Kanske inte vill läsa natur utan handelsprogrammet blir 
bättre. Bra jobba, praoa att det blir rätt, välja rätt nu, få vet hur det känns. Prao bra att göra, man 
får känna på alla olika saker; vuxenlivet, arbetslivet hur vuxna har det i arbetslivet 
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Hon ser det som att praon kan leda till en nyttig erfarenhet men också att man kan 
upptäcka möjliga yrken som man aldrig tänkt på och därigenom kan göra ett bättre val 
till gymnasiet. Flera elever tar också upp att praon hjälper dem att se vad de inte vill bli 
och att det också bidrar till att de får ett ökat beslutsunderlag inför gymnasievalet. En 
pojke och en flicka säger följande: 

 
E Man vet inte vad det är för människor och hur man ska vara riktigt. Det är bra att prao finns och 
då vet man verkligen, som vi, vi har ju jobbat på restaurang och då vet jag i alla fall att jag inte vill 
bli nån kock. Det är bra att jag vart med om det annars kanske jag utbildat mig till det hela livet. 
Det är bra att man får testa på. Om man ville bli kock så testar man på det och sen så vill man inte 
bli det efteråt. Det är bra erfarenhet, praoa på olika ställen. 
 
E Det är bra att pröva för känner man så där jag vill bli barnskötare och så praoar man på 
ett dagis så känner man att nej, jag vill inte alls bli det då är det bra att man har praoat där 
så när man praoar tycker jag att man ska välja det man vill bli när man blir större. Och inte 
bara välja för att man tycker att det verkar kul. 

 
Citaten visar att för eleverna lever pryotanken i allra högsta grad.50 Syftet med pryon 
var att eleverna skulle prova ett yrke som låg nära det hon tänkte sig i framtiden och att 
pryon på så sätt skulle vara ett stöd i val av utbildning och yrke. Eleverna uppfattar att 
den praktiska arbetslivsorienteringen kan fungera som just detta stöd då gymnasieval 
och yrkesval intimt hänger samman för eleverna. 
 
Sammanfattningsvis beskriver eleverna skolan och arbetslivet som skilda världar med 
skilda arbetsmetoder och att de genom praon får en bild av hur annorlunda arbetslivet 
är jämfört med skollivet. De talar om att de i arbetslivet får ta ansvar och att de får hitta 
sina egna vägar för att lösa uppgifter medan det i skolan handlar om att hitta de färdiga 
och rätta svaren. Genom praon får de möjlighet att upptäcka att de kan motsvara 
arbetslivets arbetssätt när arbetsplatserna förväntar sig att eleverna ska klara av det. 
Eleverna beskriver att de under praon blir sedda som någon man kan lita på och som 
kan räkna ut saker på egen hand. När eleverna talar om situationer där de motsvarat 
omgivningens förväntningar får de extra liv i sina röster och ett mer aktivt kroppsspråk 
vilket ytterligare understryker det värde de tillskriver att bli räknade med. 
 
Eleverna ger uttryck för att praon ger dem en erfarenhet av arbetslivet och att den 
erfarenheten är av betydelse. De uppfattar att praon bidrar till att de får ökad kunskap 
och förståelse av sig själva, yrken och arbetslivet i stort och att den kunskapen blir till 
hjälp för dem i deras studie- och yrkesval. 
 
Möten med studie- och yrkesvägledare 
I intervjuerna riktar eleverna sin uppmärksamhet mot att tala om vem eller vilka på 
skolan som arbetar med området. Denna underkategori innehåller uppfattningar som 
visar att studie- och yrkesvägledaren är den person på skolan som arbetar med området 
skola-arbetsliv. Eleverna talar om att det är hon som informerar och undervisar om 
skola-arbetsliv. De talar också om att hennes arbetssätt bidrar till att de får ökad 
kunskap om området. De intervjuade uppfattar att möten med studie- och 
yrkesvägledare är klargörande för deras uppfattning av skola-arbetsliv.  
                                                           
50 Fransson (2001).  
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Följande citat illustrerar att studie- och yrkesvägledaren är den person på skolan som 
informerar inför prao och gymnasieval och som talar om yrken i anslutning till det.  
 

E men det är ju mest ekonomi och sånt. Aldrig om det [arbetslivet, mitt förtydligande]. Vi har fått 
veta lite av S, för hon har ju gått runt i klasserna och berättat. Pratat lite och det är mest om när 
man ska välja till gymnasiet och praon 
 
E Det enda är syokonsulenten, S, som gått omkring och pratat om praon och vad man ska välja till 
gymnasiet, det är det enda vi haft. 

 
Ovanstående citat visar att eleverna uppfattar att studie- och yrkesvägledaren är den 
person på skolan som berör området skola-arbetsliv och att det inte är någon annan som 
gör det. De tar också för givet att det är studie- och yrkesvägledaren som ska arbeta 
med området vilket visar sig i följande citat: 
 

E Sen tittat på någon video också om vad heter det när man skulle välja linje. Visade olika yrken alla 
möjliga, några. Då var det också syon som fixade. 
I Då var det också syon som visade? 
E Det är alltid hon som har något med arbete 
I Det är alltid hon som jobbar med? 
E Ingen annan. Våra andra lärare brukar aldrig snacka om det här. Kanske nån gång.  
I Vad tänker ni om det att det är så? 
E Det är inget speciellt för vi har ju syon som tar hand om det här frågorna om arbetslivet.  
I Det är syon som har hand om de här frågorna. 
E Ja 
I Vet ni varför det är så? Har ni tänkt på det? 
E Hon har betalt för det  
I Det är liksom hennes uppgift? Så då ser ni det som att den som arbetar med de här frågorna så är 
det syons uppgift 
E De andra kanske tycker att det borde inte vi prata om det, det är syon. 
I Du tänker att det kan vara så? 
E Mm För de måste ju ta hand om sina ämnen om de har en lektion kan de inte sitta och prata om 
vad vi vill bli. 

 
Samtalsavsnittet visar att eleverna uppfattar att det är studie- och yrkesvägledaren som 
arbetar med skola-arbetsliv och att hon är den som de förväntar sig ska arbeta med 
området eftersom lärarna på skolan måste hålla på med sina ämnen och inte har tid att 
tala om elevernas framtid. Studie- och yrkesvägledaren verkar näst intill personifiera 
skola-arbetsliv. En lite annan vinkel av samma uppfattning uttrycks i följande citat: 
 

E Jag tror inte de har valt att jobba så, det har bara blivit så. S, hon är ju stressad hela tiden och 
hon bara ”nej, jag har inte tid att prata med dig” så chopp, chopp, hon är jättestressig. 
E S är den enda som sköter hela arbetsfrågan. Det är ingen annan som gör det, ingen lärare heller.  
E Det finns ju inte i läroplanen kan jag ju tänka mig och det är det enda de [lärarna, mitt 
förtydligande] följer. 

 
Citaten visar att de som också skulle kunna arbeta med skola-arbetslivsfrågor är lärarna 
men eleverna accepterar att de inte gör det eftersom skola-arbetsliv inte ingår i lärarnas 
ämnen. För eleverna är skola-arbetsliv studie- och yrkesvägledarens ämne. 
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Utöver förhållandet att studie- och yrkesvägledaren tycks personifiera skola-arbetsliv 
ger eleverna också uttryck för att det personliga mötet med en studie- och 
yrkesvägledare kan uppfattas som klargörande. I en intervju talar en pojke och en flicka 
om hur studie- och yrkesvägledaren arbetssätt bidragit till ökad förståelse av området. 
De säger följande: 
 

E Det är bra som det är. Man kan själv frivilligt om man vill ha svar på frågor gå till syo och ställa 
frågor, hon brukar vara här och kan beställa tid, fast hon själv inte brukar komma kan man själv gå 
om vill ha svar på frågor. 
I Man kan alltid gå till syo? 
E Man ska inte klaga man kan ändå gå frivilligt 
I Man kan gå till henne när man själv vill? 
E Det är bra. 
I Du kan gå med dina frågor? 
E Det funkar bra som det är nu 
E Sen är hon bra att prata med, hon pratar så där mycket. Inte bara ok utan fortsätta fråga frågor 
E Hon förklarar bra så man förstår allting. Om man inte förstår är det bara att fråga. 
I Det funkar bra och syo funkar bra. Hon kan förklara? 
E Hon förklarar bra, mycket. Fast man har en fråga brukar komma upp mer och bli fler frågor. 
Hon är bra att prata med. 

 
Studie- och yrkesvägledarens bemötande och samtalet med henne gör att eleverna 
förstår sina frågor bättre och de uppfattar att studie- och yrkesvägledaren är till för 
eleverna. Mötet med det som Lindh (1997) benämner som vägledning i snäv 
bemärkelse är värdefullt och blir klargörande för eleverna. 
 
Sammanfattningsvis ger eleverna uttryck för uppfattningen att möten med studie- och 
yrkesvägledaren på skolan kan leda till ökad förståelse och förtydligande av fältet 
skola-arbetsliv och att studie- och yrkesvägledaren näst intill förkroppsligar området för 
eleverna. Klargörandet sker dels genom att studie- och yrkesvägledaren informerar och 
undervisar om och inför prao och gymnasieval i klasser, dels genom att det personliga 
mötet med studie- och yrkesvägledaren hjälper eleverna att förstå fortsatta studier och 
arbetsliv. Elevernas uppfattning av det personliga mötets betydelse för fenomenet 
skola-arbetsliv framstår som väsentligt även i ljuset av nästa kategori: möten med 
mentorer. 
 
Möten med mentorer 
Underkategorin innehåller uppfattningen att möten med mentorer är klargörande av 
skola-arbetsliv. Uppfattningen uttrycks i en intervju där en elev medverkar som deltar i 
ett mentorprogram som finns på hennes skola. Mentorprogrammet är ett projekt som 
startades av en privatperson i Stockholm 2001, med syfte att stötta studiebegåvade 
elever från hem utan akademisk tradition. Det är upplagt så att studiemotiverade elever 
i år 9 kan få en person med en akademisk utbildning och ett yrke som sammanfaller 
med elevens intresse som mentor. Eleven och mentorn har en personlig kontakt som de 
arbetar fram tillsammans. Idag ingår ca 20 elever från två grundskolor i projektet.51 
Eleverna har fått anmäla sitt intresse till mentorprogrammet och sedan har ett urval 
gjorts av studie- och yrkesvägledaren och elevernas lärare.  
 
                                                           
51 Lena Joelsson & Annica Rynell Johansson (2002). 
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Flickan som deltar i mentorprogrammet lyfter fram mötet med mentorn som ett inslag 
om skola-arbetsliv som har betydelse och som på olika sätt blir klargörande. I 
nedanstående citat beskriver hon hur mentorprogrammet fungerar och vilken betydelse 
det har för henne: 
 

E Det funkar så att vi träffas en gång i månaden och vi mailar hela tiden till varann och vi träffas 
och prata om yrken. Jag vill bli advokat och min mentor är advokat och pratar om hur det är i 
arbetslivet hur det kommer att va och vilka löner det är och hur hårt man får kämpa. Hon stöttar 
mig. Känns bra. Vet att nån stöttar en och nån kan hjälpa en. Jättebra. 
[…] 
E Vi ska träffas alla mentorer och ha picknick och berätta hur långt man har kommit. Jag vet att 
jag inte kommer komma nånvart om jag inte känner folk och vet hur det är. Nu känner jag mig helt 
säker efter vad hon har berättat. Jag har koll, jag läser mycket om yrken. Jag vill inte bara bli 
advokat. Vill bli psykolog också. Jag läser mycket om yrken och så. 
[…] 
E Min mentor och jag valde skola tillsammans också. Hon kollade in min skola och tyckte att det 
var bra. Det är mycket. Jag känner att hon verkligen bryr sig. 

 
Av mentorn får eleven stöd genom de samtal som de för och genom att mentorn 
engagerar sig personligt. Samtalen ger eleven kunskap om arbetslivet och eleven får 
också hjälp med sitt gymnasieval. Hon får med andra ord en konkret koppling till 
framtiden genom mentorn. 
 
I samma intervju deltar också en elev som inte är med i mentorprogrammet och hon 
talar på följande sätt om mentorns betydelse: 
 

E Hon har sin mentor som vet vilken linje och det vet inte jag. Jag vill bli ekonomiassistent men 
vet inte vad som finns. T ex natur, jag har frågat syo och hon vet inte så mycket heller – hon kan 
ju inte veta allt om varenda linje – på mitt papper står det samhällsekonomi på olika skolor. Jag 
vill inte hålla på med handels. Jag har inte fått hjälp av någon ekonomiassisten eller någon jag kan 
fråga det har ju hon fått. Hon är mer säker på sina val, det är någon som har rekommenderat 
henne. Det tycker jag skolan skulle förbättra att kalla hit några som kan förklara vad jobben går ut 
på ungefär. 

 
Eleven beskriver att gymnasievalet är svårare för henne eftersom hon inte har någon 
mentor som kan ge henne en konkret koppling till gymnasieval och arbetsliv. Behovet 
av en konkret koppling blir också synligt när eleverna fortsätter tala om mentorskapets 
kompensatoriska funktion, d v s att mentorskapet kan gottgöra för brister i förhållande 
till studier och arbete som eleverna har i sin sociala bakgrund: 
 

E Vi som har invandrarbakgrund har mycket svårare, vi har inte svenska som modersmål 
och vi kan inte få hjälp av våra föräldrar. Det är extrasvårt för oss, vi borde få mer resurser. 
Jag tycker att jag inte kan få hjälp av min mamma eller pappa, jag klarar mig själv. 
Mamma har inte läst matte. 
I Behöva få mer hjälp? 
E De som har invandrarbakgrund skulle få mer hjälp 
I Mer hjälp? 
E Och se hur det är, det kommer komma någon dag som man måste jobba. Det går inte 
bara att gå till socialen.  
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Dialogen visar att en elev med invandrarbakgrund uppfattar att en mentor bidrar med en 
konkret förståelse av hur arbetslivet fungerar. Att vara utan den förståelsen, menar 
eleverna, kan bidra till fortsatt utanförskap i det svenska samhället. 
 
Frågor som rör skola-arbetsliv kan tas omhand av en mentor och eleverna uppfattar att 
mentorn kan bidra med både kunskap om arbetslivet och en personlig stöttning för 
elever som kommer från familjer utan studietradition. Mentorn kan kompensera 
bristande kunskaper eleven har om arbetslivet och framför allt lyfts den personliga 
stöttningen vid t ex gymnasievalet fram som betydelsefull. Mentorns personliga 
engagemang och de kontinuerliga samtalen mellan eleven och mentorn uppfattas som 
utvecklande och stärkande för elevens bild av sig själv och sin framtid. Mentorn 
uppfattas vara en person som kan klargöra området skola-arbetsliv. 
 
 
Skola-arbetsliv – förvirrande 
Att förvirra52 betyder att sammanblanda eller bringa något eller någon ur fattningen och 
genom att den andra huvudkategorin har fått detta namn vill jag lyfta fram aspekter av 
skola-arbetsliv som eleverna uppfattar som förvirrande och märkliga. 
Underkategorierna handlar om möten med skola-arbetsliv som eleverna inte tycker sig 
begripa eller möten som de saknar. Det handlar om möten som kanske snarare blir 
krockar eller så blir det inga möten alls, vilket ter sig förvirrande. En tankekrock 
uppstår när skolan genom undervisning försöker åstadkomma ett möte med arbetslivet 
och eleverna begriper inte varför de ska göra vissa uppgifter i skolan som har med 
skola-arbetsliv att göra. En annan tankekrock är att eleverna uppfattar att det finns 
kunskap om skola-arbetsliv på skolan som skulle vara till hjälp för eleverna men som 
de av olika skäl inte får del av. En tredje aspekt av skola-arbetsliv som förvirrande är att 
eleverna känner sig övergivna av skolan och arbetslivet under praon och att de saknar 
skolans stöd för att genomföra mötet med arbetslivet. 
 
Tankekrock I 
Den första underkategorin handlar om den tankekrock som uppstår när man i samband 
med praon försöker använda arbetslivet i undervisningen. Den kopplingen blir 
förvirrande eftersom eleverna uppfattar att två skilda arbetssätt – skolans och 
arbetslivets – sammanblandas. Eleverna förstår inte syftet med uppgifterna i skolan och 
de ställer sig frågande till vilken nytta skolan har av att de gör uppgifterna. I 
undervisning som försöker koppla ihop skolarbetet med arbetslivet i anslutning till prao 
verkar det bli en krock mellan hur eleverna är vana vid att skolan fungerar och hur de 
har förstått att arbetslivet fungerar.  
 
När eleverna talar om undervisning som sker i anslutning till praon målas en bild av hur 
de är vana vid att skolarbetet går till. Eleverna beskriver att uppgifter de gör i skolan 
ska leda fram till svar som har en viss form och ett visst innehåll: Kunskap ska gå att 
generalisera, d v s att de svar eleverna kommer fram till ska gälla överallt. Uppgifterna 
ska också leda fram till ett svar som är rätt och därmed ska alla elever kunna komma 
fram till samma, rätta svar. En uppgift ska också leda fram till svar som eleverna inte 
                                                           
52 Svenska Akademien och Svenska språknämnden (1980).  
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kände till tidigare. De talar om att de ska få en aha-upplevelse av undervisningen. 
Uppgifterna som de får i anslutning till praon leder inte alls till sådana svar som de är 
vana vid och de förstår inte meningen med uppgifterna. I följande citat talar elever om 
en uppgift om ergonomi som de gjort i idrottsämnet i samband med praon och de 
försöker förstå syftet med den: 
 

E Man skulle göra en intervju på arbetsplatsen. 
E Om ergonomi på arbetsplatsen. 
I Hur var det då? 
E Jag vet inte vad det var så bra för egentligen, man lärde sig ingenting. Det kanske var så att vi 
skulle lära oss att intervjua bättre och så valde de ett ämne som var passande för att intervjua. 
E Det är ganska konstigt egentligen. Alla vi tre har ju praoat på olika ställen och det är ju olika 
och man kan inte säga när man kommer ut i arbetslivet så är det så här som dom sa. Det är helt 
annorlunda på andra platser 
I Så det blev lite annorlunda och lika? 
E Nej, det blev ju så olika. Vad var det som var bra med den egentligen. 
E Jag tror att idrottsläraren ville att vi skulle lära oss hur ergonomin egentligen ska vara. Hur det 
ska vara och hur det inte ska vara. Om man jobbar som att lyfta saker t ex så hade de gått igenom 
hur man ska lyfta innan. 

 
Och lite senare fortsätter de: 
 

E Ingenting speciellt, det var något man bara gjorde. Jag blev tillsagd att göra det jag gjorde det 
utan något speciellt, utan några speciella förväntningar, förhoppningar eller nåt i den stilen. 
Ergonomi det är ju, jag har en bild i huvudet så här borde det vara och så gå ut och intervjuar. Det 
var ingenting jag lärde mig, vet inte varför förresten vi gjorde det… 
E Det var kanske för att vi ska tänka på att sitta rätt kanske, men man lär sig ju inte något speciellt 
alltså. 
E Man lär sig inget speciellt 
E Man lär sig ju med hjälp av filmen och att vi intervjuade hur det kan vara på olika platser. Men 
det var ju bara för speciellt, som jag praoade på apoteket och då handlade det bara om apoteket. 
Det var ingenting som en skola. 
I Det var ingenting som en skola inget mer 
E Nej det är jätteolika. Min intervju var helt olika t ex jämfört med hans.  
I Gjorde ni den uppgiften? 
E Ja, alla gjorde den 
I Jag blir lite nyfiken på när du säger att man lärde sig inget speciellt 
E Man lär sig ju ingenting speciellt genom att fråga den andra vad den tycker om stolar.  
E Vad den tycker om arbetsmiljön, det är mer åsikter. Jag sitter och frågar om ”tycker du 
belysningen är bra här”, ja säger läraren som jag intervjuar. Vad får jag ut av det? Ingenting. Åh, 
ok då vet man att hon tycker belysningen är bra. Vad lär jag mig? 
E Och alla kan ju tycka olika 
E Precis, ja det var ingenting speciellt egentligen. Det var kanske mer för att idrottsläraren ville se 
när de skulle sätta betyg hur aktiva vi var och för om vi gör det vi borde göra, tror jag. För att 
idrottslärarna skulle ha nåt att mer att gå efter när de skulle sätta betyg. 
I … När ni säger något speciellt säger ni ingenting och då måste jag fråga vad är att lära sig 
nånting speciellt? 
E Inte det som vi lärde oss i alla fall 
E Det är nånting större liksom. Nånting verkligen aha. Att man kanske får lite information här och 
där som man kanske inte visste i nåt ämne t ex ergonomi och det flesta vet man ju och det var 
inget speciellt och stort, det var saker man visste förut. Hur ska jag säga det, hjälp mig någon! 
E Det var självklara saker. Typ de hade frågat oss om att vi skulle fråga de om stolar och bord och 
belysningen och sånt och det är egentligen inget viktigt. Man kan ju ha två olika apotek och det är 
ju inte samma på båda två. Det skiljer sig jättemycket. Man lärde sig att det kan vara olika på 
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jobben men man lärde sig ingenting på intervjun. 
 
 
Uppgiften om ergonomi i anslutning till praon verkar vara förvirrande. Eleverna förstå 
inte varför de ska göra den eftersom det inte går att generalisera de svar de fått på sina 
intervjuer p g a att alla arbetsplatser ser olika ut. De har inte heller lärt sig något nytt, 
något som de inte redan förstått. Uppgiften gav svar som var självklara och som de 
kunde räkna ut på förhand vilket inte överensstämmer med deras bild av hur ämnen 
brukar hanteras i skolan. Uppgiften var ”inget speciellt” för eleverna och frågorna de 
skulle undersöka upplevdes som ointressanta. 
 
Den tankekrock eleverna ger uttryck för blir märkbar också när de talar om och 
försöker förstå syftet med uppgiften i ergonomi. För att förstå uppgiften letar de 
förklaringar i skolans behov. Eftersom uppgiften inte ger svar som uppgifter i skolan 
brukar ge antar de att den måste ha skapats för att fylla ett behov som finns i skolan. 
Elevernas första förklaring till varför de skulle göra uppgiften är att den tillkommit för 
att de skulle träna på att intervjua. Nästa gång de försöker begripa varför de gjort 
uppgiften talar de om att det var för att idrottsläraren vill att de skulle lära sig hur 
ergonomin egentligen ska vara. Det verkar som att de under intervjuns gång flyttar sin 
förklaring och när de upptäcker den diskrepans som finns mellan uppgiften och deras 
erfarenhet av skolans kunskapsprocess blir slutsatsen att uppgiften fyller ett behov som 
finns hos skolan. Den förklaring de stannar vid är att uppgiften ska hjälpa läraren att 
sätta betyg. Det är det sätt som de kan förstå uppgiften på. 
 
Eleverna talar också om en uppgift som de fått av sin studie- och yrkesvägledare. 
Uppgiften var, som eleverna uppfattar det, att fylla i en blankett om hur praon hade 
varit och vad de hade lärt sig. Så här talar de om uppgiften:  
 

E Det var mest jobbigt. Sitta och skriva om det om och om igen. Det känns som att hade gjort det 
och skriva om vad man hade lärt sig. Det är så himla jobbigt för ibland kan man inte skriva om det 
vad man hade lärt sig, det känner man bara. Det här har jag lärt mig. 
E Jag förstår inte varför. Ska lärarna sitta och läsa alla och ta ett konstaterande då eller vad ska de 
göra?  
E De bryr sig ju inte vad vi har gjort. 
E Oavsett vad man skriver så blir det samma sak. Fortfarande blir det prao nästa år. Jag tror inte 
att de får ut någonting av det.  
I Att de inte får ut något speciellt av det där. Vad fick ni ut av det? 
E Att skriva om det? En onödig detalj att skriva. Livet är fullt av såna saker man tycker varför ska 
jag göra det. 
I Varför tror ni att ni skulle göra det? 
E För att vi kanske skulle tänka efter hur vi hade haft det, vill vi jobba på sånt sätt eller. Vill vi 
jobba där. 
I Att ni skulle få möjlighet att tänka efter hur ni hade haft det? 
E Vad vi hade lärt oss och om vi vill jobba med det i framtiden. Kanske var det. För annars är det 
ju helt meningslöst. 
I Fungerade det? Blev det så? 
E Det var inget speciellt. Jag tog ju intryck då jag var på praon, det var då jag kände om det var 
roligt eller inte och det var det ju men jag lärde mig absolut ingenting av att skriva den här 
blanketten. 
I Du pratar om att man har en känsla när man har lärt sig 
E Man känner ju att det här jobbet var roligt men hur ska man skriva det? Man kan inte skriva; det 
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var roligt. Det är ganska svårt att uttrycka det.  
I Svårt att uttrycka vad man känner?  
E Ja, för att första gången praoade jag på en restaurang och det var jättekul och jag ville ju säga 
hur jag kände det men det var ganska svårt att skriva det. Man känner ju på sig om det är tråkigt 
eller roligt eller bra. 

 
Elevernas uppfattning är att det var en svår och ointressant uppgift att skriva om praon 
och eftersom uppgiften inte genererar någon ny kunskap för dem förstår de inte heller 
syftet med den. De uttrycker att de inte kan formulera de upplevelser de känt in under 
huden på ett papper. Eleverna uppfattar också att de redan under praon bearbetat de 
upplevelser och erfarenheter som de förstår att skolan tänker att de ska bearbeta i 
skolan. Förvirringen blir också här synlig i deras sökande efter att förstå uppgiftens 
syfte. Eftersom uppgiften inte fyller ett behov hos dem måste behovet finnas i skolan 
och det behovet kan de inte urskilja. De nöjer sig med förklaringen att det på något vis 
var för elevernas skull. För eleverna blir det ointressant och förvirrande när skolan 
ställer frågor där det är elevernas egna tankar och känslor som är svaren. 
 
Eleverna uppfattar att skolan försöker göra en koppling till arbetslivet i undervisningen 
i samband med praon. De har svårt att förstå uppgifterna då det ur deras perspektiv 
innebär att två skilda system blandas. Nästa underkategori skildrar uppfattningen att 
dessa system inte blandar sig över huvudtaget vilket också blir förvirrande. Eleverna är 
intresserade av att skolan ska ha en koppling till arbetslivet i vissa fall men skolan 
verkar inte vara intresserad.  
 
Tankekrock II 
Denna tankekrock handlar om att eleverna uppfattar att det finns kunskap på skolan om 
skola-arbetsliv som skulle kunna vara till hjälp för dem inför gymnasieval. Eleverna 
antar att om de skulle veta mer om olika yrken så skulle det bli lättare för dem att välja 
utbildning och yrke och de tror att sådan kunskap finns på hos lärare och studie- och 
yrkesvägledare men av olika anledningar kommer den inte eleverna till del. Några 
elever beskriver det så här: 
 

E Jag vill säga mer arbetsliv i skolan skulle hjälpa faktiskt, så man slipper välja fel och så. 
Det är jättemånga som går i tvåan på gymnasiet som valde fel. De har ingen aning om vad 
de var 
E Många som väljer hur deras kompisar har valt. Väljer hon D-gymnasiet så gör jag det. 
De ska ha någon kompis att gå med. De vågar inte gå fram till folk och börja prata om de 
är själva. Mer information om arbetslivet, fler som kommer hit och berättar vad det arbetet 
går ut på eller andra informationer som broschyrer som man kan få på klassrådet. 
I Varför tror ni att det inte är mer? 
E De tänker ju inte på att det behövs. Jag tycker att det behövs men alla kanske inte tänker 
som jag. 
I De har inte tänkt. Vilka är de? 
E Skolverket. De kan ju bestämma vad skolorna gör 

 
Dialogen pekar på att eleverna föreställer sig att om de visste mer om arbetslivet så 
skulle det underlätta deras val till gymnasiet och eftersom det är Skolverket som 
bestämmer vad de ska göra i skolan så är det Skolverket som är orsaken till att skolan 
inte har mer inslag om arbetslivet.  
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Andra elever för följande resonemang om skolans oförmåga att dela med sig av sin 
kunskap om yrken: 
 

E Jag tycker det är bra för tänk om man inte vet att det är en chaufför som kör och tror att 
det är en kock, det är ju bra. Det är bra att börja i tid så man får lära sig mer  och mer om 
alla yrken. Håller på med det så kanske man känner vad man vill bli. Man vet ju inte alls 
vad man ska välja, många vet inte vad de ska ta för linje och så. 
I Få lite mer om vad yrken är och har ni fått det? 
E Jag tycker vi inte fått så mycket om det. Nej inte nu sen högstadiet, det är syo som pratar 
om det ibland men inte våra lärare. 
I Ni har inte fått så mycket och det ni har fått det är syo. 
E Hon har vart hos oss typ två gånger. Jag tycker våra lärare ska gå till oss för syo har så 
många klasser att gå till. 
I Vad sa du, du tycker lärarna ska prata? 
E Jag tycker lärarna nån gång ska prata med oss om yrken och fråga om det är något yrke 
ni vill veta mer om och så kan de berätta. 
E De skulle kunna göra mer 

 
Eleverna antar att det finns mer kunskap om yrken och utbildningar på skolan än vad 
som kommer dem till del. De förutsätter också att om de fick mer information om olika 
yrken så skulle det bli lättare att välja till gymnasiet. Lärare och studie- och 
yrkesvägledare besitter för eleverna central kunskap som skulle underlätta deras framtid 
men de undanhåller kunskapen för eleverna. Eleverna accepterar att studie- och 
yrkesvägledaren har för många elever för att hinna med men de har svårare att förstå att 
lärarna inte engagerar sig i frågan. 
 
Några elever menar också att de har för lite av området skola-arbetsliv och resonerar på 
följande sätt om orsakerna: 
 

E Jag tror inte de har valt att jobba så, det har bara blivit så. Syo, hon är ju stressad hela tiden och 
hon bara ”nej, jag har inte tid att prata med dig” så tjopp, tjopp, hon är jättestressig. 
E Syo är den enda som sköter hela arbetsfrågan. Det är ingen annan som gör det, ingen lärare 
heller.  
E Det finns ju inte i läroplanen kan jag ju tänka mig och det är det enda de följer. 
E Sen finns det ju inte tillräckligt med personal heller 
I Det är ingenting man har valt utan det har blivit så? Och syo är den som jobbar med det här på er 
skola? 
E Hon kan ju inte sköta om alla 9:or samtidigt. 

 
Dessa elever har också förståelse för att studie- och yrkesvägledaren är stressad och inte 
hinner med eleverna som går i 9:an. De visar förståelse för att lärarna inte tar upp frågor 
som rör området skola-arbetsliv eftersom området inte står omnämnt i läroplanen och 
eftersom det råder resursbrist. Eleverna försöker förstå varför området skola-arbetsliv 
inte har mer utrymme i deras skolor och de accepterar situationen trots att de tror att 
deras framtid skulle underlättas av om de har mer kunskap om olika yrken. 
 
Tankekrocken kan sammanfattas som att eleverna har en bild av att deras studie- och 
yrkesval skulle underlättas av om de hade mer undervisning och information om yrken 
och utbildningar i skolan. De skulle då kunna göra mer väl övervägda val till gymnasiet 
och slippa välja fel. De tror också att sådan kunskap finns på skolan, men de kommer 
inte åt den. De accepterar att de inte når studie- och yrkesvägledarens kunskap men har 
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svårare att förstå och acceptera att lärarna inte engagerar sig i deras framtid. Eleverna 
uttrycker att de på något sätt överges av skolan i frågor som rör deras framtid. 
Övergivenhet är också det som nästa underkategori handlar om. 
 
Övergivenhet 
I huvudkategorin ”skola-arbetsliv är förvirrande” finns denna underkategori som 
handlar om en övergivenhet som eleverna riktar sin uppmärksamhet mot när de talar 
om skola-arbetsliv. Den kommer till uttryck när de talar om praon och att de saknar 
stöd från skolan för att genomföra praon. Eleverna talar om att de känner sig osäkra 
inför praon och att de upplever att de överlämnas till arbetsplatserna utan större 
förberedelse inför detta nya och okända. Det framgår att prao ingår i skolans värld men 
eleverna upplever det som att skolan är ointresserad av deras direkta och personliga 
möte med arbetslivet. 
 
Följande intervjuutdrag illustrerar uppfattningen. I citatet är mentorn detsamma som en 
lärare: 
 

E Skulle funka lite bättre om de sagt syo eller klassföreståndaren skulle komma och se. De kanske 
gick till några ställen. 

 
E Nej, svårt att säga. Tycker kanske man skulle kunnat kontaktat bättre eller bättre ställen att 
praoa på i stället för slavgöra. Jag tror syon kanske visste var det var för ställe så man hamnar inte 
på knasigt ställe. Om man hör att det går dåligt för nån att inte sitta i disken hela tiden, tar man 
bort den och inte kontaktar dem mer och så fixar man en annan. De flesta är ju bara sitta i disken 
och slavgöra och gå och handla till dem som jobbar där och man borde ta reda på vilka de är och 
ta bort dem från praolistan. För att det var en tjej som hade jobbat där jag jobbade och som var 
tvungen att slutat där för att hon inte gillade det där stället så tycker jag ta bort. Det ryktades om 
att de som jobbat på restaurangen blivit antastade. 
I Skolan borde ha bättre koll? 
E Ja, skolan. Och mentorn på skolan borde komma ut och ta reda på. [Här är mentor lika med 
lärare. Min kommentar.] 
I Mentorn skulle kunna komma? 
E Min mentor kom till mig.  
E Min också men bara jättesnabbt. De är stressade, vi kommer och kollar så är de där bara några 
minuter och så frågar de har du det bra. Man kan ju inte säga ”nej”, man måste säga ja. 
Handledaren sitter där och lyssnar och går det bra och sen bara, vågar inte titta på och ”det går 
jättebra” och så går de därifrån sen. Bättre om de var därute längre så att de såg vad man var 
tvungen att göra. 
I Behöva lite mera tid för att kunna säga det som man vill säga? 
E Precis. Man kan ju inte gå direkt och säga de tvingar mig till de och det och det vill inte jag 
göra. Men sen är det läskigt efteråt 
I Ni skulle behöva vara ensamma ett tag? 
E Ett längre besök 
I Hur blev det för er två som inte hade det bra på er prao men ni hade besök av mentorn? 
E Ja, men det var jättesnabbt. De som jobbar där är ju bredvid då vill man inte säga att det är 
jättedålig. Vi tänkte det men… Vi ville sluta men nej. Jag tyckte också det var dåligt för vi fick 
inte busskort, det låg jättelångt. Fanns ingen busshållplats nära så fick gå jättelångt.  

 
Ovanstående visar att eleverna uppfattar att skolan inte bryr sig tillräckligt om 
kvaliteten på de arbetsplatser som används till den praktiska arbetslivsorienteringen 
utan fortsätter att använda arbetsplatser som fungerat dåligt tidigare. På så vis fortsätter 
skolan att utsätta eleverna för möjligheten till en dåligt fungerande praoperiod. Skolan 
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engagerar sig inte i vad eleverna kan utsättas för. Eleverna uttrycker också att lärares 
besök inte blir till någon hjälp för dem att hantera en besvärlig prao eftersom besöken 
är korta och samtalen sker tillsammans med handledaren. Eleverna hinner inte eller 
vågar inte säga att de inte har det bra och det verkar bli besök som inte ger eleverna 
möjlighet att formulera sig. Eleverna vill ha skolans stöd för att genomföra praon men 
uppfattar att skolan inte bryr sig om att ge dem det stöd de behöver. Skolan verkar alltså 
inte vara genuint intresserade av elevernas möte med arbetslivet under praon. 
 
En elev uttrycker en djupare form av övergivenhet när hon talar om sina erfarenheter av 
praon. Hon berättar om praoperioderna som något hon inte kände sig förberedd inför 
och något som hon fick klara helt på egen hand utan stöd från vare sig arbetsplatserna 
eller skolan. Den slutsats hon drar efter två praoperioder är att hon och arbetslivet inte 
passar ihop och den slutsatsen är hon lämnad att hantera på egen hand. Hon berättar 
följande: 
 

E Jag var först på ett hunddagis för ett år sen och jag vet inte vad det var för nånting, det var inte 
så kul. Visst jag älskar hundar men det var inte så som jag tänkt mig. Man fick gå ut med 
hundarna jättemånga gånger och satt och åt lunch själv medans ens handledare gick och åt pizza. 
Jag satt helt själv bland hundarna och försökte äta min lunch själv. Så jobbade jag på restaurang, 
det var jättekul och fick prova på en massa olika saker men de verkade inte tycka om mig eftersom 
jag var lite mörk, ja de var lite emot det.  
E Visade de det på nåt sätt?  
E Nej men när de pratade och så där, det var lite emot mig, otrevliga.  
E Skrev inte de på din lapp också?  
E Ja, min handledare [På arbetsplatsen. Mitt förtydligande.] skrev att jag var jättedålig, jag gjorde 
inte bra ifrån mig eftersom jag blev sjuk några dagar och kunde inte komma. Det var inte så lyckat 
men jag har provat på det i alla fall 
I Du har provat på men det blev inte så bra? 
E Ja. Jobb och jag går inte ihop alltså. Nej men vet inte varför. Antingen känns det för pirrigt eller 
så är det helt fel och så blir det så där helt konstigt. Folk tycker inte om mig när jag jobbar på mitt 
sätt. Jag gör mitt bästa och så blir allting fel 
I Vad tror du att det handlar om att det blir så? 
E Mest miljön när man inte är riktigt van vid det. T ex hunddagiset fick först gå två kilometer, fick 
inget busskort fast det låg långt bort. Så jag fick gå väldigt långt och massor med hundar som satt 
och skällde och gick ut med åtta hundar en gång. Höll på bryta armarna varje dag, lite så där och 
på kaféet var det mörkt och tyst och tomt på dagarna. Annars så är det för att det är nytt folk och 
andra vanor, man är inte så där riktigt beredd på det så det blev lite för läskigt. 

 
För eleven fanns det ingen på någon av de båda arbetsplatserna som hon tyckte kunde 
hjälpa henne att genomföra praon. På den ena arbetsplatsen fick hon göra allt ensam 
utan stöd från handledaren. På den andra tyckte hon att det var roligt men det omdöme 
hon fick efteråt var att hon var dålig och hon uppfattade att det bland annat berodde på 
att hon är mörk. Hennes förklaring till att praon blev på det här viset  är att hon inte 
varit beredd på hur det skulle kännas att komma till en ny miljö och att det blev lite för 
skrämmande. Hon blev utlämnad till sin egen förmåga att klara av dessa nya 
situationer. Hon ser sig som icke lämplig för ett arbetsliv och varken skolan eller 
arbetslivet har bidragit till att förändra den bilden. Meningen med prao är att förbereda 
eleverna inför arbetslivet. Den här elevens slutsats att ”jobb och jag går inte ihop alltså” 
visar att praon snarare verkar ha stängt dörren till arbetslivet för henne. 
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Skola-arbetsliv skulle kunna vara utveckling 
Den tredje huvudkategorin som tolkats fram innehåller de uppfattningar som handlar 
om att skola-arbetsliv är ett område som skulle kunna utvecklas. Kategorin samlar de 
uppfattningar som handlar om att eleverna tycker att området skola-arbetsliv kan 
förändras så att eleverna ska utvecklas och mogna inför framtiden. Eleverna talar om 
förändringar och utveckling av skolans arbetsmetoder för området skola-arbetsliv som 
kan bidra till att ge dem en stabilare grund inför framtiden. 
 
Ett sätt som uppfattningen uttrycks på är att eleverna talar om att det borde vara mer 
undervisning och information om yrken. De vill ha mer kunskap om yrken i 
grundskolan och de säger att det borde börja tidigare än i år 9. Följande citat uttrycker 
detta: 
 

E Vet inte hur helarbetsdag ser ut. Tala mer om yrken och få hjälp. Föreläsning mer om 
olika yrken. Det är jätteviktigt, det är trots allt vår framtid. 

 
E Man borde få mer. Man ska ju kunna veta tidigare än i slutet av 9:an vad man vill bli eller vad 
man ska bli. Man får en inblick från 7:an så man lär sig och börjar med undervisning lite hur det 
är. Då vet man vad man ska läsa liksom. 
E Man borde börja lite smått i 7:an och mer i 8:an och slutspurten. 
I Vad är det ni vill ha mer utav då? 
E Typ vad mer man kan bli och vad som händer om man blir det, vad gör man då. Det är 
jättemånga konstiga jobb som jag inte har en aning om vad det är ens en gång. ”Jaha, vad gör du? 
Jag jobbar som det. Ok, det vet jag vad det är?” Jag vet vad jag ska bli men jag vet inte vilken… 
Jag vet vad jag ska gå nu men det har jag inte tänkt på innan vad jag ska gå för linje och hur 
många poäng man måste ha och så där. Det har jag fått reda på i början av 9:an. 

 
 
Eleverna vill att skolan ska förändra sin undervisning om skola-arbetsliv och ge dem 
mer kunskap om olika yrken. Eleverna har många tankar om hur det ska gå till och 
kommer med konkreta förslag på hur området kan utvecklas som i föregående citat. Ett 
förslag är också att lärarna ska engagera sig i området. Några elever talar om det i 
följande citat: 
 

E Förra terminen kom det hit några olika skolor och pratade om linjer och sen satt vi 
klassrummet med lärarna och sen fick berätta om linjerna då tycker jag att samtidigt, det 
blev så mycket tid över kunde de berättar om olika program och yrken. De vet ju mer än 
vad vi vet. Hoppas jag. 
I De kanske vet mer än vad ni vet om olika yrken? 
E Eller så skulle de kunna fråga sådär vad vill ni veta om för olika yrken och så får man 
lämna in en lapp och så tar de reda på fakta till den dagen och så kan de berätta om det. Ha 
yrkesdag i skolan. 

 
Eleverna tror att lärarna vet mer än eleverna om yrken och gymnasieutbildningar och de 
föreslår konkreta metoder för hur de ska få del av lärarnas kunskap. Ett annat exempel 
på ett förslag på utveckling av området skola-arbetsliv visar sig när en flicka säger: 
 

E Tycker det räcker. I 9:an har vi gjort men inte gått så bra. De skulle ta hit om man ville 
bli typ advokat så skulle de ta hit. Inte gått så bra, inte tagit hit. Skulle vara bättre om de 
tog hit såna olika t ex läkare, advokat eller jobbar på banken och berättar hur det känns så 
man väljer rätt sen 
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Citaten pekar på att eleverna ser området skola-arbetsliv som ett område som skulle 
kunna utvecklas i grundskolan och de ger konkreta förslag på hur förändringen skulle 
kunna se ut. De vet hur de skulle vilja ha det och vad som skulle kunna förbättras. 
Tankarna om förändringar bottnar i att eleverna tar för givet att det blir lättare för dem 
att välja utbildning och yrke om de vet mer om olika yrken. Deras bild av framtiden är 
oklar och en utveckling av skolans undervisning om yrken skulle kunna minska deras 
känsla av att famla i blindo när det gäller val inför framtiden. Några elever kommer 
med följande förslag: 
 

E […] Man ska välja rätt från början i 9: an. Därför ska man veta vad alla yrken går ut på 
och vad det är. Så man vet vilka ämnen man ska satsa på. 
I Så man ska välja rätt till gymnasiet, yrkesinformationen handlar också om att veta inför 
gymnasievalet 
E Ja. Om man helt plötsligt nu ska välja läkare och inte vet vilka vägar som är smartast 
och bäst. Om man vill bli veterinär så kan man ju alltid välja naturbruk eller NA, det är 
olika. Man kan ju veta om man väljer mellan två olika linjer och vill veta mer vad man gör 
och blir så ger man lapp till läraren som ger till syon och fixar lite info om vad man kan bli 
och alla de här yrkena och samlar ihop en liten bunt. Sen skriver man om dem och kan läsa 
och ska jag verkligen välja det här och kan jag bli det jag vill bli med den här linjen eller 
måste jag ta andra linjen. Det är alltid lite osäkert. 

  
Eleverna är som synes även här konkreta i sina förslag på hur man kan arbeta med 
området skola-arbetsliv i skolan och de beskriver hur de skulle kunna använda 
information om yrken i ett val till gymnasiet.  
 
I en intervju föreslår ett par elever en arbetsgång från år 7 till och med år 9 som närmast 
kan beskrivas som ett kursplaneförslag för arbetslivsundervisning: 
 

E Man skulle lära sig mer hur det ser ut. Hur det är, vad man gör och vad man vill plugga för 
något.  
E Vad man tjänar. 
E Yrken kan man ju läsa på liksom specifikt i 9:an när man kommit fram till men i 7:an, 8:an ska 
man ha, lära sig hur det funkar att ha ett arbete. Från arbetstider till lön, hela begreppet att ha ett 
jobb. Hur det funkar och sen kanske man kommer fram till i 9:an jaha då vill jag syssla med det 
här. Det här verkar intressant och då lägger man ihop intressen och betyg och sånt man är bra på 
och sånt man är dålig på och till slut får man fram ett yrke som både skulle vara passande och nåt 
man tycker om. 
E Det låter i och för sig bra. Det finns ju så himla mycket olika yrken. Ska jag bli pilot eller ska 
jag bli musiker, det är ju två vitt skilda världar. 
E Ja!  
E Men alltså, man måste ju välja olika yrkesgrupper man kan inte välja hur det är i arbetslivet, 
bara. Man måste veta specifika grupper, hur de har det, inte bara. Inte bara om man jobbar 8-5 och 
får vilken lön. Det beror på vilken yrkesgrupp. Inte just det yrket och det utan den gruppen och 
den gruppen, i stort, eller de viktigaste. 
E Man kan ju börja som vi gjorde med skatter och sånt och sen gå vidare till yrkesgrupper och sen 
gå vidare till inriktningar inom yrkesgruppen och sen till yrken eller nåt sånt. 
E Så man utvecklas. 

 
En tanke om utveckling av skola-arbetsliv handlar alltså om att skolan borde undervisa 
mer om yrken och ”hela begreppet att ha ett jobb” och om skolan gör det så underlättas 
elevernas val. De upplever att de väljer på måfå till gymnasiet och anser att en orsak är 
att de har för lite kunskap om yrken och arbetslivet. Elevernas förslag på utveckling av 
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området skola-arbetsliv är att skolan ska ta upp mer om yrken och arbetslivet genom 
att: ha en genomtänkt strategi för undervisning om yrken och arbetsliv från år 7, bjuda 
in olika yrkesgrupper och att lärarna ska vara mer delaktiga.  
 
En annan tanke om utveckling av skola-arbetsliv handlar om att förändra praon. I 
kategorin skola-arbetsliv är förvirrande framkom att eleverna önskade mer stöd än vad 
skolan gav för att genomföra praon. Denna uppfattning handlar tvärtom om att eleverna 
vill ha mindre stöd från skolan. Eleverna föreslår att praon till sin organisation mer 
skulle efterlikna arbetslivet som de föreställer sig att det fungerar. Eleverna vill tränas i 
att klara arbetslivet på egen hand och menar att de när de får arbetsplatser serverade av 
skolan inte förbereds tillräckligt inför ett framtida arbetsliv. Några flickor säger 
följande:  
 

E Det är bra, för det kanske inte finns något som man vill praoa och då kan man ringa runt 
själv och hittar man inget så finns det i skolan. Jag tycker att det skulle vara ganska bra om 
det fanns färre platser i skolan. Om syon skär ner lite på hur många platser det finns och så 
måste man söka själv eftersom det inte finns så mycket i skolan och då precis samma sak 
som när man går ut gymnasiet och ska börja jobba direkt och så måste man ringa själv och 
så får man veta hur man ska göra. Första gången skulle man kunna ta från platsbanken och 
sen andra gången söka själv när man går i 9:an. Sen i arbetslivet får man inte allt på 
silverfat; välj här.  
E Först välja där och sen själv. Jobba för det. Sen när kommer ut i riktiga arbetslivet, visst 
arbetsförmedlingen finns ju men så att man inte får en chock.  

 
Uppfattningen är att eleverna behöver förbereda sig inför arbetslivet på riktigt och att 
praon skulle kunna vara ett led i förberedelsen om skolan inte underlättade för eleverna. 
I samband med praon kan de träna på att söka jobb på egen hand för att efterlikna det 
liv de ska leva som vuxna istället för att, som nu, bli serverade färdiga arbetsplatser. 
 
Eleverna ser en potential i området skola-arbetsliv som handlar om att området skulle 
kunna bidra till att eleverna blir bättre rustade inför livet som vuxna. De uppfattar att 
mer kunskap om yrken och ett genomtänkt arbetssätt skulle vara till nytta för dem i val 
som de ska göra av yrke och utbildning. De tror också att det skulle vara bra för dem 
om skolans arbetssätt mer efterliknade arbetslivets i samband med prao. Om området 
skola-arbetsliv utvecklas på skolorna leder det till utveckling för eleverna.  
 
 
Sammanfattning av resultat 
Tre huvudkategorier har tolkats fram ur intervjumaterialet. En huvudkategori handlar 
om att det arbete som sker i grundskolan leder till klargörande av området skola-
arbetsliv för eleverna. Underkategorierna illustrerar de möten som på olika sätt leder till 
klargörandet. Eleverna riktar sin uppmärksamhet mot att tala om möten med 
arbetsplatser, studie- och yrkesvägledare samt mentorer som leder till ökad kunskap 
och förståelse av området skola-arbetsliv och dem själva. Det är möten som bidrar till 
att konkretisera elevernas framtid i form av kunskap om eller inför arbetsliv och 
gymnasieval. Eleverna går genom dessa möten från en ogripbar, abstrakt föreställning 
till en mer konkret kunskap som de förstår och har användning av. 
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Den andra huvudkategorin handlar om att skola-arbetsliv är förvirrande. 
Huvudkategorin rymmer tre underkategorier som skildrar olika aspekter av hur skola-
arbetsliv kan te sig förvirrande. Aspekter av kategorin är tankekrockar och 
övergivenhet. En tankekrock uppstår när skolan försöker anknyta undervisning till 
arbetslivet i samband med prao. En annan tankekrock är att eleverna upplever att de 
inte får ta del av all kunskap om skola-arbetsliv som finns på skolan och som skulle 
kunna vara till hjälp för dem vid val av utbildning och yrke. Den tredje belyser 
uppfattningen att skolan överger eleverna under den praktiska arbetslivsorienteringen. 
 
Den tredje och sista huvudkategorin skildrar elevernas uppfattning att skola-arbetsliv är 
ett område som skulle kunna utvecklas. En utveckling av området skulle leda till att 
eleverna blev bättre förberedda inför framtiden. En aspekt av utveckling visar sig i de 
konkreta förslag eleverna har på hur skolan skulle kunna ta upp mer om yrken och 
arbetsliv. En annan aspekt handlar om att den praktiska arbetslivsorienteringen skulle 
kunna förändras till att mer efterlikna arbetslivet. 
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Diskussion  
Metoddiskussion 
Intervjun är mer än en metod i en kvalitativ undersökning skriver Karin Dahlberg 
(1992) och hon skriver också att i en kvalitativ undersökning kan validitet förstås i 
termer av om undersökningen har lyckats fånga de centrala komponenterna i det som 
var avsett att undersökas. Hon lyfter fram några svårigheter med intervjun som metod 
som vi vill diskutera.  
 
Dahlberg skriver om att hon ibland avslutade frågeområden för tidigt. Under våra 
intervjuer kunde vi ibland uppleva totalt samförstånd med intervjupersonerna. Vi trodde 
oss veta exakt vad de menade och ställde därför inte några följdfrågor. Vid 
genomläsning av intervjumaterialet blev det synligt att vi i vissa fall, i likhet med 
Dahlberg, avslutade en del frågeområden för tidigt. Sådant som verkade klart i 
intervjusituationen kunde bli suddigt under läsningen av transkriptionerna. 
 
Dahlberg tar också upp att intervjusituationen är en relation som påverkas av både 
intervjuare och intervjupersoner. Intervjuaren påverkar samtalet genom hur hon 
bemöter intervjupersonens yttranden med kroppshållning, icke-verbalt uppmuntrande, 
tystnad och lyssnande. Det kan vara svårt att skilja vad en intervjuperson riktar sin 
uppmärksamhet mot och vad hon eller han blir uppmuntrad av intervjuaren att rikta sin 
uppmärksamhet mot, även då intervjuaren försöker undvika att ställa ledande frågor. 
Dahlberg (1992) skriver att problemet inte blir mindre om man försöker osynliggöra 
intervjuarens roll. Det som kan minska de negativa effekterna är medvetenhet om 
intervjuarens roll och att man tar hänsyn till det vid analysen av materialet. 
 
Larsson (1986) skriver att man vid kvalitativa intervjuer bör undvika att ställa ledande 
frågor för att inte påverka intervjun i en viss riktning. Enstaka sådana kanske inte 
påverkar resultatet, men vid bearbetningen av materialet är det viktigt att 
uppmärksamma om man ställt ledande frågor. I intervjusituationer som våra är det svårt 
att helt undvika att ställa ledande frågor. Det är vi som intervjuare som vill ha samtalet 
och som utifrån vårt intresse leder samtalet mellan olika frågeområden.  
 
Ett annat sätt att se på intervjusituationens komplexitet och svårighet är att beskriva den 
med Lindhs begrepp intentioner och projekt.53 Hon menar att samtal är relationella och 
att man kan försöka förstå det som sker i ett samtal genom att tolka innebörden av 
deltagarnas handlingar som projekt. Hon skriver: 

 
Projekt är alltså en teoretisk konstruktion för den mening eller innebörd som kan tillskrivas 
aktörernas agerande, utfört i en given situation och förstått i relation till tidigare och senare 
händelser. (s. 83) 

 
I en elevintervju framstår det som att man skulle kunna förstå elevernas agerande som 
att deras projekt är att förbättra skolan för elever med invandrarbakgrund. Eleverna 
uppfattade att intervjuaren kom från Skolverket och deras avsikt var att påverka henne 
för att kunna förändra sin skolsituation. Deras intentioner visade sig genom att de var 

                                                           
53 Lindh (1997). 
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inriktade på att berätta om brister och svårigheter som finns i skolan för elever med 
invandrarbakgrund. I några elevintervjuer skulle man också kunna säga att eleverna 
hade ett relationsprojekt där de ville vara artiga och hjälpsamma och försökte ge svar 
som de trodde att intervjuaren ville höra i stället för att säga det de egentligen tyckte 
och tänkte. 
 
Vårt agerande som intervjuare kan också beskrivas utifrån Lindhs projektbegrepp. 
Under elevintervjuerna verkar det som om vi som intervjuare hade ett socialt projekt 
där alla skulle få möjlighet att göra sig hörda. 
 
Dessa svårigheter med intervjun som metod försökte vi möta under intervjuerna genom 
att använda den kunskap om samtal som vi som studie- och yrkesvägledare och studie- 
och yrkesvägledarutbildare har med oss. Vi har också varit noggranna med att 
informera intervjupersonerna om förutsättningarna för intervjuerna, dvs deras rätt till 
anonymitet och att deras deltagande i studien var frivilligt.  
 
Avslutande diskussion 
I inledningen till denna rapport skriver vi att det varit tyst om skola-arbetsliv i det 
offentliga samtalet och att denna undersökning är ett försök att bryta tystnaden och 
aktualisera området. Tystnaden i det offentliga samtalet kan tolkas som att det även har 
varit tyst ute på skolorna i fråga om skola-arbetsliv. Efter våra intervjuer kan vi 
konstatera att så inte är fallet. Kejsaren har kläder! Eleverna uppfattar att det sker arbete 
i skolan som har anknytning till arbetslivet, och lärare och studie- och yrkesvägledare 
beskriver i intervjuerna hur de arbetar och hur de skulle vilja arbeta med området. Vi 
kommer i denna slutdiskussion att belysa några väsentliga aspekter av det vi tagit del 
av. Vår utgångspunkt i denna diskussion är det innehåll som eleverna, lärarna och 
studievägledarna riktar sin uppmärksamhet mot. 
 
Det eleverna, lärarna och vägledarna lyfter fram som den mest centrala aspekten av 
skola-arbetsliv är den praktiska arbetslivsorienteringen – prao. De skolor vi har 
undersökt har kvar prao i någon omfattning och alla är eniga om praons betydelse för 
att förbereda eleverna inför arbetslivet. Eleverna får genom praon en erfarenhet av 
arbetslivet som bidrar till att de in på bara skinnet får kunskap om hur arbetslivet 
fungerar. Arbetslivet går från att vara något abstrakt till att eleverna får en konkret 
upplevelse av sig själva, arbetslivet och sin egen relation till arbetslivet. Sven-Eric 
Liedman (2001) beskriver kunskap på följande sätt: 
 

All kunskap är alltså i grunden praktisk. Den är därmed också förankrad i kroppen och har 
sin sinnliga och motoriska bas. Den är social: kunskaper inhämtas i samspel med andra, 
närvarande eller frånvarande, levande eller döda. De nya, omvälvande insikterna kräver 
omvägar, och därför måste man ständigt vara beredd att röra sig ut i de kunskapsområden 
som breder sig ut bortom den egna specialiteten. (s. 45) 

 
Vår studie visar att den praktiska arbetslivsorienteringen hos eleverna åstadkommer 
sådan praktisk, kroppslig, sinnlig och social kunskap som Liedman talar om. Praon 
sätter sig i kroppen på eleverna och detta uppfattar också de intervjuade lärarna och 
vägledarna.  
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I det allmänna talet om prao sägs att, för att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet 
krävs att praon integreras i ämnesundervisningen. Det skrivs om detta exempelvis på 
Skolverkets informationssida Utväg. Vår studie visar tvärtom att det är praon i sig som 
ger eleverna kunskap om arbetslivet. Integreringen kan upplevas som förvirrande och 
eleverna förstår inte alltid sambandet mellan olika ämnen och praon. I elevintervjuerna 
blir det tydligt att det är elevernas personliga upplevelser under praon som är 
värdefulla. Undervisning i anslutning till prao blir intressant för eleverna när man i 
undervisning tar till vara deras erfarenheter, t ex genom att de får berätta om sina 
upplevelser för varandra. När skolan ger eleverna färdiga uppgifter som de ska söka 
svar på, generella frågor om arbetslivet, som arbetsmiljö, fackliga organisationer och 
ergonomi, skjuter man förbi målet. Uppgifterna utgår inte från det eleverna riktar sin 
uppmärksamhet mot och de faller på något vis ut i tomma intet. Praon tycks vara 
tillräckligt värdefull i sig vilket, lyfts fram i avsnittet om ”Skola – arbetsliv- 
klargörande”. 
 
Av vad vi har sett kan elevernas upplevelse av praon tydligt svara mot de allmänna mål 
och riktlinjer i Lpo 94 som handlar om helheten i elevens utveckling. Det står bland 
annat följande:  
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i 
samspel med andra, 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans 
med andra, 
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska 
överväganden, 

 
Elevintervjuerna visar att den praktiska arbetslivsorienteringen bidrar till att skolan 
arbetar i den riktning som anges i Lpo 94. I vår undersökning framkommer också att 
praon har andra syften. Elever, vägledare och lärare betonar vikten av att eleverna ska 
upptäcka och förstå vikten av att passa tider, sköta sitt arbete och uppföra sig väl, de 
ska helt enkelt lära sig att passa in i arbetslivet. Framför allt betonas detta i 
förberedelserna inför praon. Vi uppfattar det som att ett av praons tydligast uttalade 
syften är dess fostrande uppgift. Naturligtvis hittar vi inte det syftet i skolans 
styrdokument och det är intressant att sätta detta i relation till Per-Johan Ödmans 
begrepp mentalitetsformering54. Falk (1999) skriver följande om begreppet: 
 

[…] mentalitetsformering, det vill säga pedagogiska handlingar genom vilka mentaliteter 
formas. Denna formering kan, särskilt när det handlar om kryptoinlärning eller dolt 
lärande, rymma det Lortie kallar imitativt lärande och därmed var otillgängligt för kritisk 
reflektion. (s.56) 

 

                                                           
54 Per-Johan Ödman (1995). 
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Den kritiska reflektionen om arbetslivets villkor i relation till individen verkar vara 
minimal och om vi drar detta till sin spets handlar skolans dolda lärande i anslutning till 
praon om att formera passiva och lydiga medborgare, inte kritiskt granskande individer. 
Hur kan det bli så? En orsak till detta kan vara det som lärare och vägledare talar 
mycket om: prao står för hoppet om en möjlig framtid. En lyckad prao handlar om att 
varje enskild elev ska få en positiv bild av sig själv i arbetslivet och detta mål blir 
överordnat elevernas kritiska granskning av sina erfarenheter. Praon måste bli en god 
erfarenhet. Det finns förstås flera bekymmer med det dolda lärandet under praon och ett 
som blir särskilt tydligt i vår undersökning är när elever inte lyckas med sin prao. 
Eleverna internaliserar den negativa erfarenheten och ser den som ett personligt 
misslyckande som endast beror på egna tillkortakommanden. Tron på en framtid får sig 
en allvarlig knäck. Även lärare och vägledare blir bekymrade när en elev misslyckas 
med praon. De önskar att eleven ska lyckas vid nästa tillfälle. Allra värst är det om en 
elev varken lyckas på sin prao eller i skolan. En prao som inte fungerar ses alltså som 
ett personligt misslyckande. Arbetslivet är mer komplext än så och vi frågar oss hur 
elevernas individuella erfarenheter kan användas för att problematisera arbetslivet. 
Skolans uppgift måste vara att bidra till att externalisera elevernas erfarenheter så att de 
ges möjlighet att reflektera över dessa. De exempel vi har tagit del av har ofta utgått 
från skolans frågor och vad skolan vill att eleverna ska lära sig under praon. I 
elevintervjuerna framkommer att eleverna lär sig mycket om sig själva och arbetslivet 
under sina praoperioder och deras erfarenheter kan leda till att arbetslivet 
problematiseras och diskuteras. Vi ställer oss frågan om denna fostran som skolan 
bidrar till i samband med prao framförallt fyller skolans behov av lydiga elever. 
 
Trots praons fostrande syfte är elevernas starkaste upplevelse av praon att de i 
arbetslivet förväntas ta egna initiativ och vara kreativa. Detta står i motsats till det dolda 
lärandet till anpassning som vi beskrivit ovan. Eleverna upplever att de i arbetslivet får 
ta egna initiativ, klarar av att lösa arbetsuppgifter på egen hand och att de får och kan 
motsvara förväntningar som ställs på dem. Detta kanske är den mest betydelsefulla 
socialisering som sker genom prao. Om skolan ska förbereda för arbetslivet kan man 
fråga sig vad som skulle kunna hända om skolan mötte eleverna så som de beskriver att 
de blir mötta i arbetslivet.   
 
Våra intervjuer tyder på att de intervjuade även har en annan gemensam tankeram om 
syftet med praon. Föreställningen handlar om att praon ska ge eleverna sådan kunskap 
om yrken som fungerar som ett stöd i deras val av utbildning och yrke. På ett 
individuellt plan kan det stämma, men vi ställer oss frågande till om detta gäller på ett 
mer övergripande plan eftersom eleverna endast gör korta nedslag i arbetslivet och på 
en begränsad del av arbetsmarknaden. Den gamla pryotanken lever kvar hos elever, 
lärare och i viss mån hos vägledare trots att syftet med prao ändrats till att handla om 
arbetslivet i stort och de yttre förutsättningarna inte ger möjlighet för alla elever att 
pröva yrken som de är intresserade av.55 Som vi ser det kan denna tankeram bidra till en 
förenklad och linjär syn på något så komplext som ett studie- och yrkesval och istället 
för att praon bidrar till en vidgning av elevernas perspektiv så begränsas det. 
Undervisning om arbetslivet koncentreras till prao och handlar om förberedelse och 
                                                           
55 Fransson (2001). 
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uppföljning vilket är betydelsefullt, men det saknas undervisning som ger mer generella 
och övergripande kunskaper om arbetslivet. 
 
Det som framkommer som ett stort hinder för arbetet med och utveckling av området 
skola-arbetsliv tycks vara skolans organisation. Vägledarna är ensamma i sitt arbete och 
har svårt att få tillgång till eleverna eftersom timplaner och kursplaner styr skolornas 
verksamhet både vad gäller innehåll och tidsdisposition. En av skolorna kommer att 
övergå till timplanefri verksamhet och det ser vi som intressant. Kommer det att 
innebära någon utveckling av området skola-arbetsliv? Ett exempel på hur 
organisationen kan sätta käppar i hjulet är frågan om lärarbesök på praoplatserna. För 
att kunna få hjälp att genomföra sin prao på ett tillfredsställande sätt efterlyser eleverna 
bland annat besök av sina lärare. Lärarna betonar på motsvarande sätt vikten av att de 
får möjlighet att besöka sina elever under praoperioderna. I lärareintervjuerna 
framkommer att tid för praobesök har dragits in eller minskat kraftigt. Skolans 
organisation och spariver tycks utgöra hinder för verksamheten eftersom lärarna åläggs 
fler undervisningstimmar vilket försvårar besök och väcker irritation. 
 
Praon, och därmed området skola-arbetsliv, har under de senaste tio åren minskat i 
omfattning.56 Området verkar ge lärare och vägledare dåligt samvete samtidigt som 
elever, lärare och studie- och yrkesvägledare menar att det är ett innehåll i skolan som 
kan och bör utvecklas. Det som sägs i våra intervjuer om den praktiska 
arbetslivsorienteringens betydelse stämmer för övrigt väl överens med vad som tidigare 
framkommit i olika undersökningar, t ex Skolverket (1998), Lennart Henrysson (1994) 
och Skolverket (1997). Trots en ny läroplan där fältet skola-arbetsliv tonats ned verkar 
det som att området behandlas på samma sätt som tidigare. Studie- och yrkesvägledaren 
personifierar skola-arbetsliv, praon är central och merparten av undervisningen om 
skola-arbetsliv sker i anslutning till praon. 
 
Vår studie visar att eleverna får högst individuella erfarenheter av och kunskaper om 
arbetslivet och de verkar sakna grundläggande gemensam kunskap om arbetsliv likt 
kunskap i ämnen som engelska eller matematik. Man kan fråga sig om kunskap om 
arbetsliv borde systematiseras på samma vis som andra ämnen. Elever, lärare och 
studie- och yrkesvägledare talar i våra intervjuer om detta. Det kan tolkas som att 
området arbetsliv skulle behöva ha en egen kursplan eller skrivas fram i t ex ämnet 
samhällskunskap. Detta ligger i linje med det Fransson (2001) skriver i sin avslutande 
diskussion: 
 

Om vi verkligen vill att elever skall få en bättre beredskap att begripa förhållanden och 
förändringar inom arbetslivet så är det kanske inte skäligt att ge ansvar för detta till lärare i 
t ex naturorienterande ämnen, matematik eller främmande språk; inte heller till enskilda 
vägledare. Snarare skulle vi i så fall dubblera undervisningen i samhällskunskap – med 
särskild inriktning mot arbetslivsfrågor, utbilda fler lärare i samhällskunskap och ge ett 
tydligare uppdrag till skolans huvudmän när det gäller deras ansvar för att elever får god 
tillgång till studie- och yrkesvägledning. 

 

                                                           
56 Skolverket (1998). 
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Avslutningsvis vill vi framhålla arbetslivet som ett autonomt kunskapsområde. Det 
bedrivs undervisning i skolan om arbetsliv som eleverna inte verkar uppfatta eller 
tillskriver något värde och det verkar snarare handla om försök att konkretisera 
undervisningen än undervisning med fokus på arbetslivet. Arbetslivsanknytningen 
verkar mer vara till för att ge syre åt skolans eget arbete än för att ge eleverna kunskap 
om arbetslivet.  
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