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”Att göra sitt bästa och vara
intresserad…”

En utvärdering av grundskolans prao i en kommun

Christina Rosén och Lisa Svensson

Sammanfattning

Undersökningen omfattar de företag som har tagit emot elever både under den
traditionella och under den nya praon. Praon är skolans samverkan med näringslivet och
syftet är att ge en klar bild över hur företagen ser på den nya praon och dess förändring.
Det finns en allmän vedertagen uppfattning om att lärare och elever har mottagit den
nya praon med visst missnöje. En enkät har utformats och sänts till 65 företag, kommun
och landsting. Av de 65 företag, kommun, landsting svarade 37 stycken. Resultaten
visar att den nya praon har mottagits positivt av de flesta. En slutsats är att den nya
praon inte är är framtagen i onödan utan att alla tycker att elever i grundskolan ska ha
prao.



Nyckelord

Prao, pryo, arbetsliv-skola, studie- och yrkesvägledning, syv och syo.

“To do your best and to be
interested…”

An evaluation of practical training in compulsory school in a community

Christina Rosén and Lisa Svensson

Abstract

This thesis is directed towards companies who have received pupils during both the
traditional practical training program (Sw. prao) and during the new revised practical



training program. The practical training program is a way for schools to co-operate with
the Swedish commercial and industrial life, and the thesis intends to identify and clarify
the opinions of the receiving companies with regard to the changes which have been
made to the practical training program. There is a current adopted opinion that teachers
and pupils received the revised practical training program with some dissatisfaction.
Questionnaires were made and send to 65 companies, community and county council.
Of the 65 companies, community and county council 37 answered. The result shows
that the new revised practical training program has been received positive by the
majority. One conclusion is that the new revised practical training program has not been
made unnecessarily everybody thinks that pupils in compulsory school should have
practical training program.

Keywords: practical training program, working life – school, study counselling
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Inledning

Denna uppsats beskriver hur praon i en mellanstor kommun i Sverige har omarbetats
och bantats ner till sex dagar på företagen istället för tio dagar. Att det har blivit mindre
dagar på företagen har mottagits negativt av personal och elever på skolorna. Praon är
en viktig del av skolan för eleverna, det är den första inblicken i arbetslivet.  Elever lär
sig mycket när de själva får erfarenheter från arbetslivet. Det är även positivt för
företagen att elever kommer ut så de kan sprida kunskap om den egna branschen Flera
kommuner väljer att slopa prao och ersätta med studiebesök men prao är den enda
samverkan mellan arbete - skola där eleverna får komma ut en längre tid. Ur ett individ
perspektiv kan borttagandet av prao försvåra valet till gymnasiet eftersom prao ger en
försmak på arbetslivet (www.svensktnaringsliv.se)1.

Val av problemområde
Denna uppsats beskriver hur praktisk arbetslivsorientering (prao) fungerar i en

mellanstor kommun i Sverige. I flera kommuner runt om i landet talas det om att praon
ska läggas ner och en del har även gjort det. Arbetsmiljöverket har ställt sig kritisk till
prao på grundskolan på grund av säkerheten på företagen. Under många år har skolor
haft svårt att få ihop praoplatser, mindre företag tycker att det är för bökigt och tar för
mycket tid. En del tycker att det är svårt att ordna vettig sysselsättning åt ungdomarna,
eftersom det är så mycket de inte får göra enligt Arbetsmiljöverket, se bilaga 1
(Arbetsmiljöverket 2006). Den kommun som undersökningen behandlar har förändrat
sitt arbete med prao. Fortsättningsvis kommer det nya upplägget benämnas som den nya

praon. Kommunen har tidigare haft ett traditionellt praoarbete som innebar tio dagar på
en arbetsplats per termin, i år åtta och nio. Praon har traditionellt skötts av studie- och
yrkesvägledaren och legat utanför den ordinarie undervisningen. De pedagogiska målen
med praon har varit otydliga och lärarna på skolan har inte varit så engagerade i
praoverksamheten vare sig före, under eller efter praon (Svenskt Näringsliv/Skola
2007). I den nya praon har tiden på arbetsplatsen minskat till sex dagar (onsdag-onsdag)
och eleverna tillbringar istället två dagar innan och två dagar efter i skolan, där de ska
arbeta med olika uppgifter som är kopplade till praon. Den nya praon innebär mer
arbete för studie- och yrkesvägledaren och övrig personal på skolan, eftersom de måste
planera och delta i de fyra dagar som eleverna är på skolan. I den traditionella praon är
eleverna borta i 10 dagar från skolan. Praoarbetet har då varit integrerat i till exempel
samhällskunskaps- eller svensklektioner. Enligt de utvärderingar som gjordes i skolan
efter den första omgången av den nya praon, var elever och lärare rörande överens om
att den traditionella praon var bäst.

Uppsatsen omfattar de företag som har tagit emot elever både under den traditionella
och under den nya praon. Kommunen har en gemensam databas där alla företag som
används finns tillgängliga. Kommunen har även en praosamordnare som ser till att det

                                                
1 http://www.svensktnaringsliv.se/skola/i_praktiken/article24825.ece
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ska finnas tillräckligt många företag i databasen, så att det ska räcka till varje skolas
praoperiod. Praon är skolans samverkan med näringslivet och uppsatsen avser att ge en
bild över hur företagen ser på den nya praon och dess förändring. Tidigare har ingen
utvärdering i den här kommunen riktats mot företagen och därför skrivs den här
uppsatsen. Kan det vara så att företagen också är positiva till den traditionella praon och
den nya praon är framtagen i onödan? Kanske finns det en medelväg, eller har praon
spelat ut sin roll?

Förförståelse

Förförståelsen kommer från att vi själva under grundskoletiden deltagit i
praoverksamhet. Under studie- och yrkesvägledarprogrammets praktikperiod har vi
varit med och arbetat med den nya praon. Problemet med den nya praon är att den inte
har mottagits positivt av elever och lärare. Det har medfört större arbetsbörda för båda
parter. Eleverna såg tidigare praon som en chans att komma bort från skolan och lärarna
fick mer planeringstid under skoltid.

Syfte

Är att undersöka hur företagen ställer sig till förändringen av praon. Att belysa hur
den nya praon mottagits av företagen i kommunen och vilka för- och nackdelar de ser
med den nya praon och att göra en jämförelse mellan företagens enkätsvar och
elevernas utvärdering.

Begrepp

Lgr – Läroplan för grundskolan

Lpo – Läroplan för det obligatoriska skolväsendet

Prao – praktisk arbetslivsorientering, används som begrepp från och med Lgr 80.
Praon har till syfte att ge eleverna allmänna erfarenheter av arbetslivet

Pryo – praktisk yrkesorientering, användes som begrepp till och med Lgr 69. Pryon
hade till syfte att ge eleverna specifika erfarenheter av ett särskilt yrke.

Studie- och yrkesvägledning – verksamhet i grund- och gymnasieskola, komvux,
folkhögskola, infotek, arbetsförmedlingar, AMU eller AMI eller liknande.

Studie- och yrkesvägledare – vägledare som arbetar i grund- och gymnasieskola,
komvux, folkhögskola, infotek, med studie och yrkesvägledning och som har studie-
och yrkesvägledarexamen eller högskoleexamen från syolinjen eller person som under
viss tid upprätthåller sådan befattning.

Syo – Ett begrepp synonymt med studie- och yrkesvägledning som är en verksamhet i
den svenska skolan. Studie- och yrkesorienteringen är ett sammanfattande begrepp för
skolans pedagogiska insatser i syfte att stödja eleverna i deras arbete med att skaffa sig
självkännedom, omvärldskännedom och besluts- och genomförandekompetens inför val
i skolan och inför fortsatta studier eller yrkesverksamhet.

Syv –  Förkortning av studie- och yrkesvägledare.
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Yrkesvalslärare – Tidigare yrkestitel av studie- och yrkesvägledare och som hade
lärarutbildning samt påbyggnadskurs i studie- och yrkesvägledning till yrkesvalslärare.

Bakgrund

Historik

Läroplaner i ett historiskt perspektiv

Den första läroplanen som utvecklades för den obligatoriska grundskolan kom 1962
(Lgr 62). Den beskrev hur studie- och yrkesorientering skulle användas på grundskolan,
när den praktiska yrkesorienteringen (pryo) skulle genomföras och vilket för- och
efterarbete som skulle ingå i den praktiska yrkesorienteringen. Under den här tiden
skulle pryo utövas under tre veckor i årskurs åtta. I anslutning till pryoveckorna ingick
förberedelser för för- och efterarbete. Under pryoveckorna borde eleverna få pröva två
eller tre olika arbeten (Skolöverstyrelsen 1962).

 Praktisk yrkesorientering i arbetslivet skall för varje elev normalt omfatta tre veckor i årskurs 8.

Denna verksamhet förutsätter förutom organisatoriska förberedelser även pedagogiskt för- och

efterarbete. (s. 358)

I Lgr 69 stod det att varje elev skulle göra minst tre studiebesök på arbetsplatser i
årskurs åtta och under årskurs nio två veckors pryo på en arbetsplats. I läroplanen
påpekades att pryo var en obligatorisk del i skolans verksamhet. Det var skolans ansvar
att stå för kostnader som till exempel resekostnader, måltider och arbetskläder om inte
annat var överenskommet. Lärarna och yrkesvalslärarna borde utforma planering, för-
och efterarbete och särskilt underströks att skolans alla ämnen kunde berikas av elevens
upplevelser och intresseområde inom pryon.

 Den praktiska yrkesorienteringen har till uppgift att som ett led i skolans samhällsorientering

och övrig undervisning medverka till att eleven får en konkret uppfattning om arbetsliv och

arbetsmiljö samt en fördjupad orientering om arbetsuppgifter på arbetsplatsen. (Lgr 69 s. 199)

Yrkesvalslärarna organiserade pryon och studiebesöken tillsammans med
arbetsmarknadsmyndigheter och näringslivet. För att försöka bryta de traditionella
föreställningarna om vad flickor respektive pojkar kunde arbeta med hade skolan och
dess yrkesorientering en viktig uppgift så att eleverna kunde göra ett fördomsfritt
yrkesval. I Lgr 69 blev fokus större på en bredare yrkeslivsorientering för att eleverna
skulle kunna möta det alltmer föränderliga samhälls- och yrkeslivet (Skolöverstyrelsen
1969).

I Lgr 80 ersattes pryo med prao (praktisk arbetslivsorientering) och praons position
stärktes ytterligare. Det blev viktigare med ett närmande mellan skola och arbetsliv och
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eleverna skulle skaffa sig en bättre insikt om hur arbetslivet fungerade genom att
bearbeta de erfarenheter som eleverna införskaffat genom prao. Man fortsatte att
koncentrera arbetet att motverka begränsningar i elevens val av yrke. Praons längd
varierade från sex till tio veckor under grundskolan. Eleverna skulle på högstadiet få
erfarenhet från följande tre sektorer:

• Teknik och tillverkning

• Handel, kommunikation, service, jord- och skogsbruk

• Kontor och förvaltning, vård och undervisning

Syokonsulenten hjälpte eleverna att kombinera valen inom de tre sektorerna så att
pojkar fick inblick i kvinnodominerade yrken och vise versa (Skolöverstyrelsen
1980).

Arbetslivsorienteringen skall liksom skolans övriga verksamhet motverka sådana

begränsningar i studie- och yrkesvalet, som beror på traditionellt könsrolls- och statustänkande

eller social och kulturell bakgrund. (Lgr80 s.28)

I den nuvarande läroplanen, Lpo 94, anges vad skolan ska göra genom mål och
riktlinjer men inte hur skolan ska arbeta för att uppnå målen. I de tidigare
läroplanerna har pryon/praon haft en framträdande roll där vikten av pryo/prao är stor.
Genom den nya läroplanens målstyrning blir det möjligt för kommunerna att helt
upphöra med praoverksamhet.  I den nuvarande läroplanen står det att:

Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter att

kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, få en

inblick i närsamhällets och dess arbets -, förenings -, och kulturliv. (s. 15)

I vilken omfattning samverkan mellan skolan – arbetsliv ska bedrivas står inte specifikt
uttryckt i läroplanen. Det står ingenstans i läroplanen om prao utan det är upp till varje
skola att bestämma hur de vill arbeta med målsättningen för skolans kontakter med
arbetslivet (Skolverket 1994).

Den nya praon

Den nya praon i den här kommunen skiljer sig från den traditionella praon på det
sättet att eleven är ute på prao platsen i sex dagar, onsdag till onsdag. Tidigare var
eleven ute på arbetsplatsen i tio dagar. Elevens praoperiod är fortfarande tio dagar, men
eleven börjar på måndagen med två förberedelsedagar i skolan och går sen ut till
företaget i sex dagar. När de kommer tillbaka till skolan på torsdagen har de
uppföljningsarbete i två dagar. Uppgifterna för årskurs åtta och nio skiljer sig en del, i
årskurs nio har man till exempel gymnasieinformation och i årskurs åtta har man
yrkesinformation där företrädare från olika yrken informerar.  Under
förberedelsedagarna ska eleverna skaffa fram fakta om företaget de ska ha prao på. De
ska ringa företaget och presentera sig och eventuellt ställa frågor om arbetstider,
arbetskläder och lunch. Övriga uppgifter är att skriva CV och ett förväntansdokument.
Meningen med förväntansdokumentet är att eleven ska tänka igenom vad han/hon
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förväntar sig under sin praoperiod, vad han/hon vill se och göra samt ge handledaren en
känsla av vad eleven vill göra. Under de sex dagarna på företaget ska eleverna skriva
dagbok för att lättare kunna göra sin redovisning när de kommer tillbaka till skolan.
Under uppföljningsdagarna ska eleverna redovisa för sina klasskamrater vilken
praoplats de har haft. Varje skola har fria händer att själva bestämma hur
uppföljningsdagarna ska utformas.

Utvärderingar

De utvärderingar som använts kommer från kommunens fem högstadieskolor, årskurs
nio. Eleverna på varje skola har fått göra en utvärdering som har sammanställts av varje
skolas studie- och yrkesvägledare. Antal svarande elever är 455 av 470 stycken. Det
som är genomgående i alla utvärderingar är att eleverna vill ha tio dagars prao på
arbetsplatserna. Det som eleverna tyckte var bra med förberedelsedagarna var att de fick
ringa sin praoplats och skaffa fakta om praoplatsen.

Att man vet vad man ska göra och vad det är för ställe man ska till.

Det var bra att man fick chansen att ringa till företaget i skolan och att man fick prova på att

skriva ett personligt brev och CV.

Dock var det många elever som ansåg att förberedelsedagarna var dåliga, och tyckte att
det var bättre innan.

Tyckte det var onödigt bara gjorde inget nödvändigt.

Det fanns inget bra!! Det ska vara som förut.

En av frågorna i utvärderingen handlade om förväntansdokumentet där eleverna fick
svara på om det hade någon betydelse för upplevelsen på praoplatsen. Det visade sig att
de flesta svarade nej på denna fråga (326 av 387) Många visade inte
förväntansdokumentet. De upplevde att det kändes onödigt eller konstigt. En elev skrev:

Hon undrade vad det var och massor. Hon sa att jag inte kan bestämma vad jag ska göra. Hon

fattade inte vad det var. Jättebra första intryck! SÄMST! SKIT!

Det var onödigt man kan lika gärna säga det face to face.

De som tyckte att det hade betydelse skrev att det hjälpte dem att presentera sig, hur de
ville bli bemötta och hur de hade funderat kring praon. De skrev även att det var bra att
få tid att tänka igenom vad de förväntade sig av praon.

Om man inte vågar fråga kan det vara ett bra sätt att få fram sina önskemål till handledaren.

Utvärderingen fortsatte med frågor om uppföljningsdagarna. Eleverna uppskattar
redovisningarna mest. Det handlar om att själv få berätta om sina egna erfarenheter och
få höra om andras upplevelser.

Allting inga dagar i skolan för det här var sämst och tråkigt och onödigt. Vem kom på det här?

Dum kommun �!!

Redovisningen var bra att ha, det var kul att höra hur alla hade det.
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Hela utvärderingen avslutades med att eleverna skulle sätta ett skalbetyg på hela
praoupplevelsen där ett var lägst och fem var högst. De flesta eleverna skattade hela
praoupplevelsen som en fyra (157 av 387).

Forskningsanknytning

Det har varit svårt att finna relevant litteratur i detta ämne. Ett examensarbete som
gjordes på Malmö Högskola tar upp praon i grundskolan (Andersson & Lennartsson
2006). I det arbetet behandlas studie- och yrkesvägledarens roll i praoarbetet och att
praons existens till stor del handlar om vägledarens engagemang eftersom de måste
prioritera bort mycket av sina andra arbetsuppgifter, såsom elevernas vägledning och
lärarnas handledning. Det betyder att för studie- och yrkesvägledarna är inte
verksamheten funktionsduglig förrän resurserna ökar och ett samarbete med all personal
på skolan fungerar fullt ut. Resultatet i den undersökningen visar även att på en del
skolor är för- och efterarbetet av praon bristfällig eller helt obefintligt. De ställer sig
frågan om varför en del lärare gör ett större arbete med efterarbetet än förarbetet? (a.a.)

 Svenskt Näringsliv har gett ut Vägvalet som är en undersökning som visar elevers val
till gymnasiet, där man tydligt kan läsa att prao är en viktig del i skolan för eleverna och
att det är studie- och yrkesvägledaren som är den mest värdefulla informationskanalen
(Svenskt Näringsliv 2002).

Anknytande litteratur

I Föreställningar om skola - arbetsliv (Hirasawa & Sundelin 2003) står det att möten
med arbetsplatsen är där de får större kunskap om sig själva, om arbetslivet och sig
själva i relation till arbetslivet. Där framgår även att prao är det inslag i skolan som
handlar om skola – arbetsliv. Eleverna säger att det är genom prao som de får en verklig
bild av arbetslivet och som de inte kan få på något annat sätt än genom prao på olika
företag. Eleverna i den här undersökningen säger att det de ser är en bild hur en
arbetsdag kan se ut, olika arbetsuppgifter och samarbetet i yrkeslivet. Praon bidrar enligt
Hirasawas och Sundelins intervjuer till att förbereda eleverna på den verklighet som
väntar efter skolan (Hirasawa & Sundelin 2003). I ”Kvalet inför valet” (Lovén 2000)
menar författaren att orsaken till att det är svårt att välja beror på att eleverna vet för lite
om vad de kan göra. Praon är en grund för det kommande yrkesvalet, dels får eleverna
komma ut i arbetslivet och se hur det fungerar och dels får de en inblick i olika
branscher. De flesta eleverna i Lovéns intervjustudie hade inga erfarenheter av
arbetslivet förutom prao och det medför att eleverna har en liten insikt i de
utbildningar/yrken som de överväger.

Forskningsfrågor

• Hur tas den nya praon emot av företagen?

• Vilka för- och nackdelar ser företagen?

• Hur ställer sig företagen till den nya praon jämfört med skolans utvärdering?
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Avgränsningar

De avgränsningar som gjorts är att uppsatsen endast behandlar en kommuns
praoverksamhet och de fem högstadieskolorna som finns i kommunen. Jämförelsen
berör endast de utvärderingar som årskurs nio gjort under höstterminen 2006. Dessa
elever hade i år åtta den traditionella praon. Tanken var från början att ta med lärarnas
utvärderingar som gjordes efter praoperioden. Det visade sig att underlaget var för litet
för att några slutsatser skulle kunna dras. De företag som medverkat i enkät
undersökningen är företag som har haft praoelever både under den nya och traditionella
praon.

Grundantaganden

Praoverksamhet är, och har varit en längre tid, en del av studie- och yrkesvägledarens
uppgifter. För många kan det vara just prao som förknippas med yrkesrollen. Finns inte
praoverksamhet på skolan finns det inget för en studie- och yrkesvägledare att göra är
en allmän åsikt. I kommunen som undersökts har praoverksamheten förändrats så att
ansvaret för verksamheten inte enbart ligger hos studie- och yrkesvägledaren utan att all
personal på skolan delar ansvaret. Förhoppningen är att konflikten mellan de negativa
eleverna och de positiva företagarna kan lösas med hjälp av denna uppsats. Vi antar
också att med tiden kommer elever och övrig personal på skolan acceptera och utveckla
den nya praon. Resultatet förväntas ska bli till nytta för företagen när de ska ta emot
praoelever i fortsättningen samt för studie- och yrkesvägledarna när de ska anordna
prao.

Hypotes

Företagen är positivt inställda till den nya praon och tycker att sex dagar räcker för att
eleverna ska få en inblick i arbetslivet.
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Metod

Litteratur som användes i examensarbetet var delvis sökt via den elektroniska vägen.
Vi använde oss av olika databaser. Databaser har blivit en viktig resurs och är en
motsvarighet till äldre tiders arkiv (Leth 2000). Sökningen började med
Nationalencyklopedien2, därefter gjordes boksökning på Libris3. Vidare letades artiklar
ur referensdatabasen ArtikelSök som hämtar artiklar ur 15 svenska dagstidningar och
550 tidskrifter4. Det sista som gjordes var att söka på länklistan Länkskafferiet5.
Sökorden som användes var prao, pryo, vägledning, yrkesval, syo, syv och arbetsliv –
skola.

Undersökningsstrategi

Med utgångspunkt i syftet, som är att undersöka hur företagen ställer sig till den nya
praon, används en kvantitativ metod. En kvantitativ metod kan fånga verkligheten på ett
sådant sätt att den ger en bild av företagens tankar om praon (Andersson & Lennartsson
2006). Under rubriken Resultat presenteras en kort översikt av resultaten. Den totala
resultatsammanställningen redovisas under rubriken Resultatsammanställningar.
Undersökningsstrategin har en icke experimentell metod. I uppsatsen ingår en
jämförelse mellan elevernas och företagens enkäter.

Metoder och tekniker

En enkät utformades (se bilaga 2) och sändes till företag som har varit med om både
den traditionella och den nya praon. Den utformades i likhet med kommunens
elevenkäter eftersom vi ville jämföra dessa. Sammanlagt ställdes åtta frågor om prao
och vad företagarna tyckte om den nya praon. Enkäterna sändes till 65 olika företag
däribland kommunen och landstinget. Följebrev till enkät finns som bilaga 3 och 4.

Genomförandesteg

Företagen delades upp i två olika grupper där en grupp fick enkät genom e-post och
den andra gruppen fick enkäten per post. Anledningen till detta är att alla företag inte
har lagt ut sin e-post adress i databasen och därmed fanns det ingen möjlighet att sända
via e-post. Vi skickade påminnelsebrev (bilaga 5) till de företag som vi sände e-post till
och som inte svarade i tid, påminnelsebrev till övriga fanns inte tid till.

                                                
2 www.ne.se

3 http://websok.libris.kb.se/websearch/form

4 www.btj.se/sb/FrontServlet?jump=asok

5 http://lankskafferiet.skolutveckling.se
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Urvalsgrupp och urvalsförfarande

Företagen togs fram med hjälp av kommunens databas (Adela/prao) där alla typer av
företag som till exempel affärer och industrier men även kommun och landsting ingår.
Ingen hänsyn till genus, klass eller etnicitet har tagits vid urvalet. De företag som valdes
ut har haft praoelever under en längre period, alltså både den traditionella och den nya
praon.

Bortfall

Av de 65 enkäter som skickades ut kom 37 stycken tillbaka. Detta ger ett externt
bortfall på 43 procent. 24 enkäter skickades ut via e-post och vi fick tillbaka 8 stycken
detta ger ett bortfall på 67 procent.  E-post enkäterna kanske inte nådde rätt person. De
resterande 41 enkäterna skickades ut med post, av dessa fick vi tillbaka 29 stycken,
detta ger ett bortfall på 30 procent. Bortfallet kan bero på att enkäterna inte nått fram till
rätt person, stor arbetsbelastning eller glömska. Det interna bortfallet redovisas under
varje fråga. Eftersom enkäterna var anonyma syns inte vilken typ av företag som har
svarat.

Datainsamling

Företagen och den offentliga sektorn fick cirka en och en halv vecka på sig för att
svara på enkäten. Påminnelsebrevet (bilaga 5) skickades via e- post två dagar innan sista
svarsdagen. Enkäten finns som bilaga 2.

Tillförlitlighet

Utgångspunkten var att den som svarar på enkäten svarade så sanningsenligt som
möjligt. Forskarnas egna värderingar eller kommentarer kommer inte att läggas in i de
svar som enkäterna ger. En önskan var att alla de företag som fick enkäten svarade.
Svarsfrekvensen förväntades vara relativt hög eftersom det ligger i företagens intresse
att få sin röst hörd.

Etiska ställningstaganden

Företagets eller den praoansvariges namn har ej använts i sammanställningen av
resultatet eller någon annanstans. Efter examinationen och godkännandet av
examensarbetet kommer alla insamlande data att förstöras. Avsikten var att utgå från
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets grundläggande individskyddskrav
som är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav6.

Bearbetning och analys av resultatdata

En sammanställning av de svarsalternativ gjordes där det fanns utrymme att motivera
sina svar. Vid de svar som har endast ja och nej alternativ har räknats ihop och visas var

                                                
6 https://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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för sig. Under de frågor som har motiveringssvar har antal svar redovisats. I analysen
görs en jämförelse mellan elevernas och företagens enkätsvar.
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Resultat

Syftet med undersökningen är att se hur praoplatserna ställer sig till den nya praon
och vilka för- och nackdelar de ser. Enkätundersökningens resultatsammanställning
bygger på samtliga enkätsvar och redovisas under Resultatsammanställningar. Samtliga
enkätfrågor är nedskrivna och nedan redovisas ett kortfattat resultat av
enkätundersökningen som bygger på 37 enkätsvar av 65 möjliga där de svar som oftast
återkom redovisas.

Enkätsvar

Fråga 1a. Tycker du att elever på högstadiet ska ha prao?

Ja 37

Nej 0

Fråga 1b. Motivera: Att få en inblick i yrkeslivet och att komma ut och se vad en
arbetsplats innebär är de mest genomgående svar som motiverar varför elever ska ha
prao på högstadiet. På den här frågan svarade 23 av 37.

Fråga 2a. En av de nya praouppgifterna för eleven är att ringa företaget innan

praoperioden börjar, hur ställer du dig till den uppgiften?

Bra uppgift 37

Dålig uppgift 0

Fråga 2b. Förklara: Här svarade de flesta att det är bra att få kontakt med praoeleven
innan perioden börjar. Det är bra och nyttigt för eleverna att träna på att ringa
främmande människor. På den här frågan svarade 26 av 37.

Fråga 3a. Eleverna ska också skriva och ta med till företaget ett

förväntansdokument innan praon, kan det påverka elevernas arbetsuppgifter på

ditt företag under praoperioden?

Ja 23

Nej 11

Här kunde vi inte använda oss av tre enkäter på grund av ofullständiga svar.

3b. Motivera: Ett enkätsvar hade inte sett något förväntansdokument och endast en
säger att upplägget kan påverkas. Fyra svarar att man får reda på praoelevens intresse
och en svarar att man lättare kan se vilka uppgifter företaget kan ge. På den här frågan
svarade 24 av 37.
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4a. Anser du att elevernas uppgifter hos er skiljer sig från den tidigare praon med

10 dagar på företaget?

Ja 4

Nej 30

Här kunde vi inte använda oss av tre enkäter på grund av ofullständiga svar

4b. Exempel på uppgifter: Plocka varor, prissättning, delaktighet i produktionen och
allmänt butiksarbete. På den här frågan svarade 16 av 37.

5. Vilka förväntningar har du på en praoelev? Beskriv

Alla utom två hade förväntningar på praoeleven, de förväntade sig till exempel att
eleven skulle vara intresserad, punktlig och trevlig. På den här frågan svarade 35 av 37.

6. Upplever du att praoeleverna har kännedom om ditt företag när praoperioden

börjar?

Ja 16

Nej 12

Vet inte 4

Här kunde vi inte använda oss av fem enkäter på grund av ofullständiga svar.

7a. Anser du att praon ska finnas kvar i sin nuvarande form, alltså med sex dagars

prao på företaget?

Ja 28

Nej 6

Här kunde vi inte använda oss av tre enkäter på grund av ofullständiga svar.

7b. Motivera: En svarade att det är en fördel om det är under en tio dagars period,
medan de flesta tyckte att det är en lagom tid så att eleven inte hinner tröttna. På den här
svarade 26 av 37.

8. Ser du några för- respektive nackdelar med den nya praon med sex dagar på

företaget? Beskriv.

Fördelar: Eleverna tar prao tiden mer på allvar, inte bara en tid för att slappa. Det kan
vara svårt att aktivera dem längre perioder och om praon inte passar eleven.

Nackdelar: Eleven hinner inte sätta sig in i arbetet. För vissa personer kan det vara en
för kort period. På den här frågan svarade 22 av 37.
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Sammanfattning av resultat

Sammanfattningsvis har vi skickat ut 65 enkäter till företag, kommun och landsting.
Av de 65 har 37 svarat och alla tycker att elever på högstadiet ska ha prao, och alla
tycker att det är bra om eleverna själva ringer till företaget innan praoperioden börjar.
Företagen tycker inte att uppgifterna skiljer sig från den traditionella praon och eleverna
får fortfarande göra samma saker som tidigare. De flesta hade förväntningar på
praoeleven som att eleven är intresserad, punktlig och trevlig. Resultatet visar att
företagen är positiva till den nya praon, endast sex svar visar motsatsen. En av
fördelarna med den nya praon är att eleven inte hinner tröttna på arbetsuppgifterna de
får på företaget samt att det kan vara svårt att aktivera dem längre perioder. Nackdelen
är att eleverna inte hinner sätta sig in i arbetet.
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Analys

 Prao i högstadiet har funnits under många år i den svenska skolan och tanken med
praon är att man ska få en inblick i arbetslivet. De senaste åren har det varit svårt i
många kommuner att hitta praoplatser för alla elever och därför gjordes praoperioden
om i den här kommunen. Resultaten i denna undersökning visar att de företag som har
svarat på enkäten är positiva till att eleverna ska ha prao på högstadiet. Just att eleverna
ska få en inblick i arbetslivet är det svar som många har angett i enkäten. Här nedan
följer en jämförelse mellan elevernas och företagens enkätresultat.

Vi tror att det är nyttigt att komma ut på arbetsmarknaden och se hur det ser ut. Vi är ett

industriföretag och upplever att eleverna upptäckt att det inte alls är varken smutsigt eller

bullrigt.

Underlättar till gymnasieval som kommer senare. Bra att ha provat på.

Ett bra sätt att komma ut i arbetslivet för att se hur det är.

Praodagar

Vid jämförelsen med elevernas utvärdering är det viktigaste med prao att få komma ut
på företaget och känna hur det är att arbeta. Det eleverna tycker är viktigt är att få prova
på och lära sig nya saker, men också att träffa nya människor. De kan även finna en
koppling till kommande gymnasieval. Majoriteten (28 av 37) av de svar som enkäten
gett tycker att den nya praon med sex dagar är att föredra. Genom den kortare praon blir
det lättare för företagen att ge meningsfulla uppgifter till eleverna.

Chansen till att de inte blir trötta på sina uppgifter är bättre och för företagets del, lättare att

sätta in dem i arbete.

Det blir mer kvalité på praon.

Med högstadieelever är det bra för det är svårt att sysselsätta dem i 10 dagar annars.

Elevenkäten däremot visar att sex dagar är alldeles för kort, men samtidigt klagar de på
långa arbetsdagar, enformiga och för få arbetsuppgifter samt tunga lyft. Uppgiften att
ringa till företagen har mottagits positivt av både elever och företag. Det eleverna kände
var en trygghet att innan ha kontaktat sin handledare för att få svar på enkla frågor som
vilken ingång de ska till, tid och eventuellt vilken busshållplats de ska gå av. Företagen
tyckte att det var bra att eleverna fick träna att ringa och tala med främmande människor
samt att det är bra att få kontakt med praoeleven innan praoperioden börjar.

För att presentera sig och fråga om det är något man undrar över.

För att lära sig i att ta kontakt med arbetsgivare och att känna ett ansvar praktiken.

Bra att det får ta kontakt själva, stärker deras självkänsla.
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Förväntansdokument

De flesta företag (23 av 37) tyckte att ett förväntansdokument kunde påverka
praoelevens uppgifter för att det blev lättare för att se vilka uppgifter eleven kan tänka
sig att utföra.

        Det visar vilket, vilka intressen som finns bl.a.

Ja, kanske att man försöker uppfylla elevens förväntningar när man vet vad de vill.

Det innebär ju att eleven tänkt lite vad som förväntas och hur eleven förväntar sig hur det ska

bli.

Eleverna däremot upplevde att det kändes onödigt och konstigt att skriva
förväntansdokument och flera elever lämnade inte in förväntansdokumentet. Vi tycker
att det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att informera företagen om vilka
uppgifter eleven har med sig när de kommer ut på prao och det underlättar om företagen
vet vilka uppgifter eleven förväntas göra. Kvalitén på förväntansdokumenten varierar
troligtvis, men tanken är att om eleven lagt ner tid och funderat på vad han/hon vill ha
ut av praoperioden kan det vara bra om handledaren frågar efter förväntansdokumentet.
Ett förslag som kom från en skola var att kommunen kanske skulle ändra namn på praon
och istället kalla veckorna för ”Tema arbetsliv” som inkluderar sex dagars prao. Då blir
det lättare för eleverna och lärare att släppa tanken på att praon ska vara i tio dagar på
samma arbetsplats och istället tänka att för- och efterarbete hör ihop med praodagarna. I
Lpo 94 framgår det att:

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.

(s.15)

Skola - arbetsliv

På de flesta skolor sköts praoverksamheten av studie- och yrkesvägledaren och lärarna
är inte så engagerade vare sig före, under eller efter praoperioden. Enligt Svenskt
Näringsliv lär sig elever mer av sin prao om den integreras i den övriga pedagogiken.
Om ansvaret för praon endast är studie- och yrkesvägledarens blir det inte en naturlig
del av pedagogiken. Det är bra om skolledningen fördelar ansvaret på fler i skolan och
framförallt ämneslärarna (Svenskt Näringsliv/Skola 2007) I den nya praon är alla lärare
inblandade så som hemkunskaps-, bild- och slöjdlärare och ansvarar tillsammans vid
för- och efterarbetet. Det kan innebära att man får medverka vid redovisningar,
medverka i datasal vid sökning av företagsfakta samt följa med på studiebesök.

Enligt de resultat som kom fram ur enkäten var alla företag för elevernas prao i
grundskolan. De tyckte att det var en möjlighet för eleverna att få en första inblick i
arbetslivet. Om man tittar tillbaka på de gamla läroplaner som finns är praon ett
obligatoriskt inslag i grundskolan, däremot har det tagits bort i den läroplan som gäller
idag (Lpo 94). Det gör att kommunerna kan ta bort praoverksamheten helt. Om inte
företagen, eleverna och lärarna kan komma överens om det nya upplägget finns risken
att kommunen helt slopar praon. Möjligheten att gå tillbaka till den traditionella praon
tror vi inte finns utan det gäller nog för alla parter att anpassa sig och acceptera det nya
upplägget om man vill ha någon prao kvar. I Dagens Nyheter (2006-08-20) står det att
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praon är till för att se hur det fungerar i arbetslivet och i bästa fall även få en inblick i
yrken som de kanske har funderat på. Det gör att eleven får lära sig hur viktigt det är att
komma i tid och anpassa sig till arbetskamrater. Det de flesta företagen i enkäten
förväntar sig att praoeleverna har, är just de sociala färdigheter som punktlig, trevlig och
ansvarsfull.

         Motiverad, glad, trevlig

Punktlig, engagerad, uppmärksam, talför!

Passa tider trevligt bemötande

Genom att ha prao tränar eleverna på de sociala färdigheterna och de förstår lättare hur
viktigt det är än att bara få den teoretiska kunskapen i skolan. Företagen såg både för-
och nackdelar med den nya praon.

Det kan vara svårt att aktivera dem under längre tid.

Tanken är ju att de ska få kunskap om arbetslivet och de och det ser de på 6 dagar.

Nackdelen kan vara att de inte hinner komma in i våra rutiner och lära känna barnen

I Göteborgsposten (2006-10-30) står det att Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR) har angett ett antal ”spelregler” för hur man ska uppnå god kvalitet i kontakterna
mellan skola och arbetsliv. Dessa ”spelregler” anger vilket ansvar arbetsplatsen har men
även skolans ansvar för att praon ska bli en så lärorik och nyttig erfarenhet för eleverna
som är möjlig. I det här samarbetet är det stora och små företag, privata och offentliga
arbetsgivare och alla tar ett stort ansvar för att skapa en lärorik tid för eleverna under sin
praoperiod (a.a.). Det är olika från kommun till kommun hur det är med prao. I Motala
& Vadstena tidning 2007-05-08 står det att Prao stoppas på högstadiet. Den troliga
bidragen till detta tror rektorn på skolan beror på arbetsmiljöverkets kritik hur
säkerheten på elevernas praoplatser kontrollerades och följdes upp. I Norrköping
åtalades en företagare för arbetsmiljöbrott efter att en praoelev från högstadiet skadat sig
i en borrmaskin. Vidare säger han att praoplatserna blivit färre samt att det är hård
konkurrens om platserna. Eleverna slåss om platserna tillsammans med gymnasieelever
på yrkesprogram samt arbetssökande i olika arbetsmarknadsprogram. Skolan ska nu
införa ett nytt sätt att arbeta på och det för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt
av sin praoperiod. Eleverna som är intervjuade i tidningen ger samma svar som eleverna
i vår jämförelse:

Jag tror att det hade varit roligt att få vara två veckor på ett ställe

Går det inte att få ihop praoplatser till alla elever måste något konkret göras. Hur kan
det komma sig att vissa kommuner väljer att lägga ner prao, medan andra kommuner
kämpar för att ha den kvar? Väljer vissa kommuner att slopa prao helt för att det är ett
jobbigt inslag? Svenskt Näringsliv skriver i vägvalet 2004 att prao är mycket värdefull
för eleverna och att 7 av 10 ungdomar efterfrågar mer prao aktiviteter. Det som
efterfrågas är att de vill ha mer besök från gymnasieskolor, besök på gymnasieskolor,
studiebesök på företag samt besök av företag. Ungdomars val till gymnasiet påverkas
när företag och arbetsliv engagerar sig i skolan. I en grannkommun ska eleverna göra
mer studiebesök och miniprao. På det här viset ska eleverna introduceras i flera olika
branscher. Med miniprao menas det att eleven är ute på prao under en dag. Det blir som
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en introduktion och meningen är att eleverna ska få ett bredare perspektiv (a.a). I den
kommunen som vi undersökt vill eleverna ha mer prao, kanske är det så att eleverna ska
vara glada om de får ha prao överhuvudtaget. Företagen är trots allt nöjda med den nya
praon och tycker att eleverna är mer förberedda. I ett enkätsvar har någon skrivit:

Det blir kanske mera effektivt nu eftersom en del elever tar egna initiativ för att hinna se så

mycket som möjligt.

Vår tolkning är att det är bra med prao och förberedelseuppgifterna gör att eleverna
oftast är mer förberedda när de kommer ut på arbetsplatserna. Det är viktigt med prao
men även annan samverkan med arbetsliv som t.ex. studiebesök och företagsdagar på
skolor.
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Slutsatser

Hur tas den nya praon emot av företagen?

Den nya praon har överlag tagits emot bra av företag, kommunen och landstinget.
Företagen tycker att det är positivt att eleverna får komma ut och se hur
arbetsmarknaden ser ut och fungerar. Gymnasievalet kan bli lättare när de vet vad de
kan välja för olika vägar. Industriföretag kan få visa att det inte är alls så smutsigt som
kanske många elever tror. Det är även en chans för företagen att få visa upp och ”locka”
elever till exempelvis industrin. De flesta företag är dessutom nöjda med sex dagar på
företaget. I inledningen frågade vi oss om den nya praon är framtagen i onödan och om
praon har spelat ut sin roll. Det visade sig att företagen är positiva till den nya praon och
att alla som svarat på enkäten tycker att elever på högstadiet ska ha prao. Vår hypotes
visade sig vara sann, företagen är positiva till den nya praon och tycker att sex dagar
räcker för att få en inblick i arbetslivet.

Vilka för- och nackdelar ser företagen?

Fördelarna med den nya praon anser företagarna är att det räcker med sex dagar. På
den tiden hinner eleven se verksamheten. Det kan vara svårt att aktivera eleverna under
längre period och bra att de får vara ute alla veckans dagar trots att dagarna är
nedskurna. Företagen uppskattar även att eleverna är mer förberedda nu. De
nackdelarna som företagen ser är att eleverna inte hinner se verksamheten på den
kortare tiden, om eleverna har svårt att komma in i sina uppgifter. Fördelarna väger över
nackdelarna. Företagen säger att de tycker att eleverna är mer förberedda när de
kommer ut till företagen tack vare det nya upplägget med förarbetet inför praoperioden.
Vi tror att om det här ska fungera måste alla i skolan hjälpa till så eleverna ska få en bra
start och en inblick i arbetslivet.

Hur ställer sig företagen till den nya praon jämfört med skolans

utvärdering?

Eleverna har varit besvikna över att antalet dagar ute i arbetslivet har blivit mindre
samt att de är tvungna att ha fyra teoridagar, två innan och två efter.
Förberedelsedagarna har företagen tyckt varit bra. Eleverna har ringt till företaget och
presenterat sig samt haft med sig ett förväntansdokument till företaget. Det är inte så
många elever som har visat upp förväntansdokumentet men de företag som har sett det
är positiva. Att eleverna har ringt till företagen ser både elever och företag som positivt.
Företagen menar att då får eleverna träna på att ringa och tala med nya människor.
Många företag tycker att det är bra med förväntansdokument, det är en chans att få visa
vad man vill och eventuellt kan arbetsuppgifterna anpassas efter elevens önskemål. Hur
ska man få elever att förstå att företagen är positiva till förberedelsedagarna och tycker
att det har blivit mer kvalité sedan praon omarbetades?
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Diskussion

Resultatdiskussion
Utgångspunkten för vår uppsats var att se om den nya praon har tagits fram i onödan

och om prao i grundskolan har spelat ut sin roll. Syftet var att undersöka hur företagen
ställer sig till förändringen av praon. Problemet med den nya praon är att den inte har
mottagits positivt av elever och lärare, men företagen ställer sig positiva. Vi tror att det
beror på att företagen har lättare att hitta meningsfulla arbetsuppgifter en kortare tid, det
är lättare att sysselsätta eleverna. Eleverna däremot vill ha lång prao men uttrycker
samtidigt att det inte finns något att göra. Hur roligt har de egentligen, är prao deras tid
att slappa, slippa läxor och skolan för en tid. När antalet dagar minskar ser de det som
att skolan ”tar bort” det roliga och ersätter med mer skoltid. När verkligheten kommer
ifatt och eleverna upptäcker att arbetslivet kanske egentligen inte är så spännande och
roligt som de förväntat sig blir de besvikna.  Kan det vara så att eleven tycker att det är
jobbigt att visa förväntansdokumentet för att de tror att handledaren tycker annorlunda?
För en elev i den åldern kan det kännas jobbigt att ställa krav när de inte känner
handledaren och inte har tryggheten av sina kompisar. Vår grundtanke har varit att
företagen är positiva till den nya praon och det visade sig vara sant. Eftersom det nya
praoupplägget togs fram på grund av att kommunen hade svårt att hitta praoplatser samt
att elevernas period kortades till sex dagar kunde företagen hitta fler och bättre
arbetsuppgifter.

Med hjälp av de enkätsvar som detta examensarbete bygger på, har vi kunnat få svar på
de forskningsfrågor som vi hade.  Det vi märkte var att forskningsfrågan om för- och
nackdelar med den nya praon skulle ha formulerats om i enkäten. Då hade man lättare
kunnat se i resultatet vilka fördelar och vilka nackdelar som fanns. Överlag är vi nöjda
med forskningsfrågorna och känner att vi har fått svar på det vi ville veta. Enligt
Svenskt Näringsliv (2006) måste praon omarbetas och utvecklas för att den ska kunna
finnas kvar och detta arbete visar att företagen är positiva till förändring och det är
viktigt att kunna ge eleverna en inblick i arbetslivet även om antal dagar har minskat.

Metoddiskussion

Det var svårt att hitta relevant litteratur i ämnet prao vilket gör att vi inte har så
mycket litteratur att hänvisa till. Vi valde att göra en enkätundersökning för att nå så
många företag som möjligt. Kravet för att vara med i undersökningen var att företaget
har tagit emot elever både under den traditionella och under den nya praon gör att vi
begränsade undersökningen till 65 företag, kommun och landsting. Hade vi gjort
annorlunda hade vi inte kunnat se för eller nackdelar eftersom alla inte skulle kunna
svara. Överlag tycker vi att enkätfrågorna fungerat, vi har kunnat redovisa ett resultat.
Fråga 4b hade vi inte behövt ha med eftersom den inte tillför undersökningen något.
Fråga 8 om för respektive nackdelar skulle ha kunnat delas upp på två frågor så att man
lättare kunde se vilka de var. I många enkätsvar fick vi endast antingen för eller
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nackdelar. De enkäter som vi inte kunde använda på grund av ofullständiga svar skulle
vi ha kunnat redogöra för varför de inte kunde användas. Valet att göra en enkät har
endast fördelar och vi tror att vi har fått ut mer av det än om vi hade valt en att använda
en annan typ av undersökningsmetod som t.ex. intervjuer.

Vi hade förväntat oss en högre svarsfrekvens, vi är dock nöjda att mer än hälften
svarade överhuvudtaget.  Det borde ligga i företagens intresse att få sin röst hörd. Är det
så att de som inte har svarat är negativt inställda till prao och inte vill delta på grund av
det? Av de 24 enkäter vi skickade via e-post fick vi endast åtta svar, det kan bero på att
man lätt kan radera sin post och välja att inte svara. En annan orsak kan vara att vi
skickade till fel person, att den personen inte alls var inblandad i praon på företaget.
Enkätsvaren blir inte heller anonyma på samma sätt som om enkäten skickas med
posten.

Diskussion om framtiden

Vi tror att man kan göra om denna undersökning om några år efter att skolorna har
använt sig av den nya praon en längre tid. Nu är allt ovant och fortfarande inte helt klart
för vare sig elever, lärare eller studie- och yrkesvägledare. Det behöver bli en rutin
innan alla frågetecken kan rätas ut. En jämförelse med andra kommuners
praoverksamhet skulle också kunna göras. För att få en djupare bild av företagens syn
på praoverksamheten skulle en djupintervju kunna göras.
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Bilaga 2 Enkät

Dina svar är väldigt värdefulla för oss, så vi är tacksamma för era svar

1. a Tycker du att elever på högstadiet ska ha prao?

                 Ja

                 Nej

b) Motivera:

 

2. a En av de nya praouppgifterna för eleven är att ringa företaget innan praoperioden
börjar, hur ställer du dig till den uppgiften?

               Bra uppgift

                                     Dålig uppgift

b) Förklara:

 

3. a Eleverna ska också skriva och ta med till företaget ett förväntansdokument innan praon,
kan det påverka elevernas arbetsuppgifter på ditt företag under praoperioden?

                 Ja

                 Nej

b) Motivera:

 

4. a Anser du att elevernas uppgifter hos er skiljer sig från den tidigare praon med 10 dagar
på företaget?

                  Ja

                  Nej

b) Exempel på uppgifter:      

                         

5. Vilka förväntningar har du på en praoelev?

Beskriv:

 

6. Upplever du att praoeleverna har kännedom om ditt företag när praoperioden börjar?

                  Ja

                  Nej

                 Vet inte
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7. a Anser du att praon ska finnas kvar i sin nuvarande form, alltså med sex dagars prao på
företaget?

               Ja

               Nej

b Motivera: 

      8. Ser du några för resp. nackdelar med den nya praon med sex dagar på företaget?

           Beskriv:      

     

 

               

                 Tack för din medverkan!

Var vänlig sänd tillbaka senast 26/4!
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Bilaga 3 följebrev (e-post)

Hej!

Vi är två studenter från Lärarhögskolan i Stockholm (Studie- och

yrkesvägledarprogrammet) som håller på att skriva c-uppsats i ämnet prao. Vi

undersöker hur företagen i kommunen ser på det nya praoupplägget med sex dagars

prao på företaget istället för tio dagar. Vi vill veta vad Du/Ni anser om det nya

praoupplägget. Vi vore väldigt tacksamma om Du tog dig tid att fylla i bifogad enkät.

Sätt ett kryss i rutan vid det alternativ som Du tycker passar bäst. Vissa frågor har ett

öppet fält där du kan skriva dina åsikter. Enkäten skickas till:

xxx

 

Tack på förhand.

 

Mvh

Christina Rosén och Lisa Svensson
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Bilaga 4 Följebrev (post)

Till praoansvarig XXX 2007-04-17

Hej!

Vi är två studenter från Lärarhögskolan i Stockholm (Studie- och

yrkesvägledarprogrammet, distans) som håller på att skriva c-uppsats i ämnet prao. Vi

undersöker hur företagen i kommunen ser på det nya praoupplägget med sex dagars

prao på företaget istället för 10 dagar. Vi vill veta vad Du/Ni anser om det nya prao-

upplägget. Vi vore väldigt tacksamma om Du tog dig tid att fylla i bifogad enkät. Sätt

ett kryss i rutan vid det alternativ som Du tycker passar bäst. Vissa frågor har ett öppet

fält där Du kan skriva dina åsikter. Räcker inte utrymmet så använd gärna baksidan!

Enkäten skickas tillbaka i det medskickade kuvertet.

Tack på förhand

Mvh

Christina Rosén och Lisa Svensson
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Bilaga 5 Påminnelsebrev

Hej!

Vi vill bara påminna om praoenkäten som du fick förra veckan. För att våra resultat ska
bli så trovärdiga som möjligt hoppas vi att du tar dig tid att fylla i den.

 

Tack för hjälpen!

 

Hälsningar Lisa Svensson och Christina Rosén 
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Resultatsammanställningar

1. b) Tycker du att elever på högstadiet ska ha prao?

• Det ger dem tillfälle att se olika yrkesinriktningar

• Dom behöver komma ut och se hur det fungerar med att arbeta.

• Vi tror att det är nyttigt att komma ut på ”arbetsmarknaden” och se hur det ser ut. Vi är

industriföretag och upplever att eleverna upptäckt att det inte alls är varken smutsigt

eller bullrigt.

• Behöver känna sig för.

• Det ska vara roligt att jobba.

• Bra chans att få en inblick i ett yrke som kanske kan vara ”framtiden”.

• Underlättar till gymnasieval som kommer senare. Bra att ha provat på.

• För att tidigt komma ut i arbetslivet och se hur det fungerar.

• Viktig del i sitt yrkesval.

• All kontakt med arbetslivet är bra.

• För att få en inblick i yrkeslivet överhuvudtaget.

• Känna på att arbeta

• Viktigt att komma ut och se verkligheten på arbetsplatserna.

• Det är viktigt att de får erfarenhet av arbetslivet, så att de har en korrekt bild av hur det

fungerar.

• Utbildn. är mer än ”skolbänken”’

• Nyttigt att se verkligheten

• Bra att se arbetslivet, kanske kan det hjälpa till för vidare studier

• Ett bra sätt att komma ut i arbetslivet för att se hur det är.

• Det kan aldrig vara fel att komma ut och se vad en arbetsplats betyder och hur man

arbetar där

• Viktigt att komma ut i arbetslivet och få en inblick.

• Viktigt att se vår verksamhet och vad vi gör.

• För att pröva på yrkeslivet. Ta ansvar och passa tider

• Nyttigt att prova på yrkeslivet

2. b) En av de nya uppgifter eleverna har är att ringa företaget innan

praoperioden börjar, hur ställer du dig till den uppgiften?

• Bra att de får ta kontakt själva, stärker deras självkänsla

• De är inte vana med den typen av samtal, så det är lärorikt för dom.

• Bra att få en kontakt före praotiden så båda parter vet vad vi förväntar oss av varandra.

• Bra med kontakt, och de lär sig att tala för sig.

• Alltid trevligt med en presentation innan de kommer.

• Ta ansvar och att få tidig information.

• För att presentera sig och fråga om det är något man undrar över.

• Det bäddar för en bra praoverksamhet.

• Trevligt att få en kontakt med dem innan.

• Det är bra för oss att få komma i kontakt med eleven och prata om t.ex. tider m.m.
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• Mera inblick hur företag fungerar.

• För att lära sig i att ta kontakt med arbetsgivare och känna ett ansvar för praktiken.

• Man får en annan kontakt med eleverna

• Trevligt med presentation och bra med första kontakt innan, ifall det är några frågor.

• Det är eleven som är ”praosubjektet”, inte en lärare eller syokons.

• Bra sätt att lära sig att våga göra något man kanske inte gjort förut

• Nyttigt och viktigt för eleverna att ta kontakt med främmande människor

• Öva på att ta helt nya kontakter, träna på att kunna prata för sig.

• Då får eleven själv ta kontakt. Vissa elever har inte förmågan att prata för sig själva.

Bra träning.

• När jag anställer ungdomar på sommaren vill jag att de tar kontakt med mig och ingen

annan (ex förälder) samma anser jag vid prao.

• Man får då en uppfattning om ömsesidiga förväntningar

• Bra att elever får ta ett eget ansvar, många behöver nog en lätt knuff.

• Viktigt för eleven att kunna ta kontakt med praostället själv.

• Själva ta ansvar och ”våga” ta kontakt med personer de ej känner.

• Får en inblick och presenterar sig

• Inte så nervöst för dem att komma första dagen om första kontakten redan är tagen

3. b) Eleverna ska också skriva och ta med till företaget ett

förväntansdokument innan praon, kan det påverka elevernas

arbetsuppgifter på ditt företag under praoperioden?

• Har inte sett något förväntningdokument på vår arbetsplats

• Dom måste göra de uppgifter som finns, och inte tro att de kan byta uppgifter bara för

att det blir tråkigt.

• Vi kan inte plocka arbetsuppgifter från ”hyllan” utan eleven får ta det som finns.

• Uppgifter är de samma.

• Det visar vilket, vilka intressen som finns bl.a.

• Ja, kanske att man försöker att uppfylla elevens förväntningar när man vet vad de vill.

• Lättare att se vilka uppgifter man kan ge ut.

• Ja.

• Så vi vet hur mycket vi kan låta dom göra

• Man får lite känsla hur personen fungerar.

• Vi erbjuder linebunden montering på praktiken eftersom det är möjligt att kunna vara

med i produktionen där.

• Upplägget kan påverkas.

• Ev. jag tror att det mesta är upp till varje individ om vilka uppgifter man vill ha

• Om det finns många olika uppgifter kan eleven få fokusera på det som är mest

intressant.

• Praon blir meningsfylld och den också tar hänsyn till elevens

synp./önskemål=motivation.

• Alltid bra med egna initiativ.

• Som handledare tycker jag att man ska sysselsätta eleven. Jätteviktigt att de får göra

något.

• Man kan se vad praon är intresserad av och inte
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• Det innebär ju att eleven tänkt lite vad som förväntas och hur eleven förväntar sig att

det ska bli.

• Då kan man eventuellt anpassa prao- tiden utifrån den.

• Eleven kanske själv tar initiativ för att få testa mera uppgifter.

• Ser då lite vad de önskar att se och göra under praon.

• Är eleven ambitiös och vill ta eget ansvar eller planera för något så är vi öppna och kan

planera in detta i vår verksamhet.

• Man märker hur ”stort” intresset är redan från början.

• Man ser  vad de vill ha ut av praon

4. b) Anser du att elevernas uppgifter hos er skiljer sig från den tidigare

praon med 10 dagar på företaget?

• De behöver 10 dagar för att komma in och få lite rutiner. Nu hinner de lagom bli varma

i kläderna så är det dags att sluta.

• Det är lättare för företaget att inte ha så långa tider – svårt att hitta bra arbetsuppgifter

för längre tider.

• Delaktighet i produktionen, paketering, orderplock.

• Linebunden montering

• Plocka varor, köra pall, exponera

• Häst och stallvård. Kontorsjobb vara med på lektioner.

• Duka, städa, hjälpa till vid ”salladsgöromål”, gästkontakt.

• Uppackning av varor, skyltning, prissättning

• Hos oss får eleven prova på alla uppgifter som inte har med maskiner och göra som

kräver en högre ålder.

• Allmänt butiksarbete

• Varuplock

• Det blir kanske mera effektivt nu eftersom en del elever tar egna initiativ för att hinna

se så mycket som möjligt.

• Nej, på sex dagar hinner inte praon lära känna barnen. Praons uppgifter är att deltaga i

förskolans verksamhet. Att vara tillsammans aktivt i barnens lek och även hjälpa till i

vardagssituationer såsom påklädning, vid läggning, utgång. Hjälpa barnen i situationer

där barnen behöver hjälp.

• För kort tid med sex dagar. Hinner inte få all information och testa på alla uppgifter.

• Hinner inte med att lära och se lika mycket.

• Delta i allmänna aktiviteter med barnen

5. Vilka förväntningar har du på en praoelev?

• Ett trevligt bemötande. Att de lärt sig hälsa.

• Att de är intresserade och tar tillvara på den tiden de är hos oss.

• Att de visar sig intresserade, håller tiderna samt meddelar om de blir sjuka.

• Nyfiken, glad

• Motiverad, glad, trevlig.

• Att de ska vara nyfikna på vårat arbete och arbetsvilliga.

• Visat intresse, och viss engagemang.

• Att göra sitt bästa och vara intresserad.

• Att eleven är kreativ och visar vad han/hon vill göra eller se

• Att de är intresserade att komma just hit. Visa en öppenhet av att få en inblick i

företaget.
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• Ta eget initiativ.

• Att de är punktliga, gör det bästa av sin arbetsuppg.

• Få en känsla av de krav som gäller i yrkeslivet. Hålla tider. Informera arbetsledningen

om ledigheter o.s.v. känna ansvar och vara på den plats man ska vara på.

• Kännedom om företags arb. Uppgifter

• Engagerad, viljan att lära sig, positiv, passa tider m.m.

• Att de ska vara trevliga och ta sina uppgifter på allvar

• Att de vill ta åt sig av tips och idéer. Samt vill själva göra sitt bästa.

• Öppen. ”arbetsvillig” = våga prova nya saker. Kunna ”jobba” lite självständigt.

Nyfiken, glad

• Jag förväntar mig att de ska vara förväntansfulla och tycka att det ska vara roligt med

prao.

• Närvara i alla dess ”dimensioner”.

• Punktlig, engagerad, uppmärksam, talför!

• Passa tider trevligt bemötande

• Att visa intresse!

• Att de är positiva och vill prova på nya uppgifter.

• Intresserad av platsen, punktlig och närvarande

• Jag förväntar mig att de ska ta ansvar för arbetstider och visa intresse för de

arbetsuppgifter som eleven deltager i.

• Intresse & engagemang för sysselsättningen de blir tilldelade.

• Ska visa intresse för branschen

• Att vara intresserad, ställa frågor, vilja vara med och lära sig. Att vara positiv

• Att eleverna har information om tystnadsplikten och vad den innebär. Att de visar

intresse

• Intresserad av vår verksamhet. Våga ta kontakt med barn och personal. Fråga om det är

något de undrar över.

• Visa sitt intresse, vara aktiv och arbetsvillig. Ordning och reda. Följa företagets regler.

• Komma i tid och visa intresse

• Att de deltar med liv och lust i verksamheten

6. b) Anser du att praon ska finnas kvar i sin nuvarande form, alltså med sex

dagars prao på företaget?

• Det är en fördel om det är under en 10 dagars period.

• De är lagom tid så att de inte hinner tröttna.

• Se tidigare svar

• Det är lagom

• Det känns lagom!

• Chansen till att de inte blir trötta på sina uppgifter är bättre och för företagets del, lättare

att sätta in dem i arbete.

• Om praoeleven känner att det är lagom roligt så är det lättare att motivera med kortare

tid.

• För våran del räcker det med dagar för att sätta sig in i arbetet.

• Det är lagom med sex dagar.

• Med högstadieelever är det bra för att det är svårt att sysselsätta dem i 10 dagar annars.

• Det blir mer kvalitet på praon.

• Sex dagar kan nog räcka.
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• Lagom tid, både för elev och arbetsledare

• Så de vet vad de ville jobba med i framtiden

• Det är bra om de får vara alla veckans dagar för att se att den andra dagen inte är lika

varandra.

• Tio dar = då hinner man komma in i rutiner och sånt. Sex dar = är man sjuk en till två

dar missar man mkt.

• Ingen synpunkt

• Alltid bra med något nytt.

• Öka gärna till 10 dgr!

• Kan vara bra om de har lite kännedom om praktiken innan de börjar

• Kunde vara något längre så att eleven kan få prova på lite mera arbetsuppgifter.

• De hinner inte tröttna!

• Bättre att det blir lite mera effektivt de dagar eleven är ute, än att det blir för mycket

”spilltid”. Eleven tycker nog inte det är intressant att bara stå och titta utan även får

prova på.

• För att känna av rutiner på en förskola behövs mer än sex dagar. Det tar också tid att

lära känna barnen.

• 10 dagar

• För kort…

• Känns lagom om eleven är närvarande alla dagar

7. b) Ser du några för respektive nackdelar med den nya praon med sex dagar

på företaget?

• Fördelar: Om praon inte är passande för eleven. Nackdelar: Dom hinner inte sätta sig in

i arbetet på så kort tid.

• Se tidigare svar

• Det är lagom

• Det kan vara svårt att aktivera dem längre perioder.

• Fördel: det verkar som om eleverna tar pryo-tiden mer på allvar nu, inte bara en tid för

att slappa.

• Tanken är ju att de ska få kunskap om arbetslivet och det ser de på 6 dagar.

• Nej

• Ser inga nackdelar direkt

• Ibland är det för lite period för vissa personer. Dom som har svårt och komma igång

snabbt i våran bransch och i fall de tycker om det eller inte.

• Nackdelen är att eleven har svårt att ”komma in i sina arbetsuppgifter”! När man kan

och vet vad man ska göra, skapar ju detta en trygghet. Och man lär känna sina

medarbetare. Allt detta tar ju några dagar.

• Se ovan

• Inga nackdelar. Fördelar se ovan

• Nackdelen kan vara att de inte hinner komma in i våra rutiner och lära känna barnen.

• Det är bra att de själva får skriva ett förväntansdok. Och även ringa och ta kontakt med

förskolan/företaget.

• Nej

• Nackdelen är att det är för kort…

• Bra att de har tid till förberedelser och reflektion efteråt
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