
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HEJ, DU SOM JOBBAR I SKOLAN! 

 
Prao är ett väldigt bra sätt för ungdomar att få inblick i arbetslivet och skaffa sig nya 

erfarenheter. Men hur kan de förbereda sig för att få ut så mycket som möjligt av perioden? 
Vi har tagit fram material som gör det lätt för dig som arbetar i skolan att prata prao med 

dina elever! 

Oavsett om dina elever ska praoa ute på en arbetsplats eller om de ska ha alternativ prao på 

skolan är det värdefullt för dem att fundera på vad de har för egna mål med perioden. För de 

elever som genomför arbetsplatsförlagd prao är det även viktigt att reflektera över lärdomar och 

insikter efter avslutad praoperiod.  

Med utgångspunkt i samtal med studie- och yrkesvägledare, arbetsgivare och före detta 

praoelever har vi tagit fram två moduler för för- och efterarbete i samband med prao. Varje 

modul består av en film med tillhörande arbetsblad. När det dyker upp en diskussionsfråga i 

filmen pausar du och leder klassens diskussioner med arbetsbladet som stöd. Hur lång tid som 

läggs på denna del avgör du. Du kan med fördel läsa igenom arbetsbladet innan passet. 

 

 

 

 

 

Modul 1- före praon 
• Film + arbetsblad tar uppskattningsvis 

30 min.  

• Här får eleverna tänka till kring sin 
kommande prao. De får även bra tips 
från tidigare praoelever och 
arbetsgivare.  

• Modulen passar både för elever som ska 
ut på fysisk prao och för dem som ska 
ha alternativ prao. 

Modul 2- efter praon 
• Film + arbetsblad tar uppskattningsvis 

30 min.  

• Här får eleverna berätta om sina 
praoplatser och upplevelser, reflektera 
över lärdomar och ge tips till 
kommande praoelever. 

• Modulen passar främst för elever som 
haft arbetsplatsförlagd prao. 

Här finns materialet:  
https://www.praoiskane.se/fore-praon 
https://www.praoiskane.se/efter-praon 

 
Registrera din mailadress så skickas länken inom kort! 

Elin Diener 

Kommunikatör Arbetsmarknadskunskap 
Elin.diener@arbetsmarknadskunskap.se 
073 535 58 79 
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