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Presentatör
Presentationsanteckningar
SyfteSkapa bättre förutsättningar för huvudmän, skolor och förskolor att samverka med arbetslivet för att ge alla elever kunskaper om arbetslivet och vidare studier, samt skapa förutsättningar att stärka alla elevers etablering på arbetsmarknaden och övergång till vidare studier. Övergripande mål ·         Stärka arbetet med kontinuerlig studie- och yrkesvägledning, i snäv och vid bemärkelse, genom alla skolformer i syfte att stärka samarbetet med och övergången till yrkeslivet och vidare studier ·         Stärka kunskapen om, kvaliteten i och intresset för yrkesutbildning för att underlätta elevers etablering på arbetsmarknaden och övergång till vidare studier samt för att trygga den nationella kompetensförsörjningen.·         Stärka arbetet med entreprenörskap, innovationstänkande och företagande·         Förhindra avhopp i gymnasieskolan, Kommunernas aktivitetsansvar(?)



Handledarutbildning

Nationella apl-utvecklare

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare 

Apl-utveckling för rektorer 

Aktuellt från Skolverket…

http://aplhandledare.skolverket.se/core/login?ReturnUrl=/portal/
https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/apl-utveckling/nationella-apl-utvecklare-1.211023
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/apl-i-yrkesutbildning/apl-utvecklarutbildning-for-yrkeslarare-1.263048
https://www.skolverket.se/kalender/apl-utveckling-for-rektorer-1.265213


Försöksverksamhet med branschskolor

Nationella yrkespaket för gymnasieskolans introduktionsprogram och 

inom komvux

Lärlingscentrum - Svensk gymnasielärling

Fort. Aktuellt från Skolverket…

https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildningar/gymnasieskola/branschskolor-ny-mojlighet-for-yrkeselever-1.262477
https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning/larlingscentrum/larlingscentrum-1.214188


Stärkt studie- och yrkesvägledning som 
hela skolans ansvar

• Stärka studie- och yrkesvägledning i 

undervisningen

• Fortbildningskurser inom studie- och 

yrkesvägledning

https://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/utbildningspaketet-skola-arbetsliv
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/syv




Skollagen-10 kap. 
Praktisk arbetslivsorientering 
8a§

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. 

Innebär att en huvudman för grundskola eller specialskola ska ansvara för att 
praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar 
för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8 och i specialskolan från och 
med årskurs 9 för de elever som läser enligt specialskolans kursplaner.

Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand 
genom att elever deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. 
Endast om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande 
insatser ersätta prao för en elev

Presentatör
Presentationsanteckningar
Spontant vad tänker ni kring detta? För och nackdelar och hur tolkar ni detta?



Prao ger inblick i arbetsmarknaden 

• Öka jämlikheten för prao

• Många elever står långt ifrån arbetsmarknaden

• Stärkt koppling mellan skola och arbetliv

• Värdefull och konkret erfarenhet om hur det är att vara på en 
arbetsplats

• Stärka lärarprofessionens kunskap och möjligheter 

• Öka attraktionen till yrkesprogrammen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vilka möjligheter finns med prao?Eleverna blir uppmärksamma på yrkeslivet och blir ett stöd i att göra väl underbyggda val både till gymnasiet och till sitt framtida arbetsliv. Möjlighet att bryta traditionella mönster vad gäller yrkesliv. Meningsfull och för att eleverna ska kunna träna relevanta förmågor. (praon i ett vidare sammanhang) Praon kan ses som en metod för att bryta traditionella könsmönster, motverka yrkesval som görs på grund av klass/etnicitet och att alla elever ska ha rätt ha genomfört prao (jämlikhet). Möjlighet att stärka kunskaperna och möjligheterna att genomföra prao på ett genomtänkt och målinriktat sätt. Samverkansmodell med fler målgrupper  som hjälps åt att sätta praon i ett vidare perspektiv. 



Vad innebär prao? 

För eleven innebär det:

• Att vistas under en period på en arbetsplats

• Prövar på vissa arbetsuppgifter

• Tar del av hur en arbetsplats fungerar. 

• Inblick i arbetslivets tempo, olika yrkeskulturer och yrkesetik.

• Egna konkreta erfarenheter av yrkeslivet och få inblick i hur 
arbetslivet fungerar samt hur arbetet i specifika branscher går 
till.

• Ge elever värdefull kunskap om arbetslivets förutsättningar och 
krav.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt med gymnasieutredningen – Välja yrke



Exempel på vad kan prao leda till

• Motverka könsstereotypa studie- och yrkesval

• Motverka flera avhopp från gymnasiet

• Fler motiverade elever

• Öka samverkan mellan skola och arbetslivet

• Långsiktig kompetensförsörjning 

Varför ska 
jag lära 
mig det 

här?



Ur Arbetsmiljöverkets riktlinjer

• Praktikplatsen har huvuddelen av ansvaret för att skydda 
den minderårige när eleven är på praktikplatsen. 

- ta fram rutiner som skyddar eleven utifrån undersökning och riskbedömning

- vidta åtgärder för att skydda eleven

• Skolhuvudmannen har ansvar för att den praktikplats som 
väljs inte innebär risker för eleven. 

- säkerställa att åtgärder vidtas och att rutiner finns

- bedöma om eleven efter ålder och mognad är lämplig för praktikplatsen

Elevens Arbetsmiljö – ett delat ansvar



Information



Vad gör Skolverket? 

• Webbinformation

• Träffar/stödjer huvudman och studie- och yrkesvägledare

• Samråder med Arbetsmiljöverket, SKL, Svenskt 
näringsliv mfl.

• Lathund från ax till limpa - prao-processen

• Skolverket webbaserade handledarutbildning modul 1 -2

• Frågor och svar via webben 



www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Exempel på regional prao organisation 
inom GR 

• Regional/Central funktion -
verktyg – praktikplatsen. Se

• Regionala nätverk
• Samverkansavtal Central 

samordnare 
kring 

anskaffning, 
riskbedömning

Regionala 
nätverk

Skolan via 
Rektor



www.grkom.se ©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Exempel från propositionen –
lagförslaget kring prao



Vad säger eleverna? 

”..Den var bra”. ”..Man lärde sig mycket om de olika jobben. Hur det funkar 
liksom.

”.Man lär sig varför skolan har en mening..” 

”..Skolan är en trygg plats. I arbetslivet måste man ta ansvar och sköta sig själv 
och ta konsekvenserna.”

”Men sen började jag fatta att det är ganska hårt jobb och så. Och om jag 
pluggar nu så kan jag få ett ganska bra jobb och slippa det… jag tänkte så att det 
är lugnt man bara tar upp saker och så går man runt. Men sen när man gör det så 
fattar man ju att det är hur tungt som helst. Det är ganska lärorikt med erfarenhet 
och sånt”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Citaten ovan är från elever i årskurs åtta och nio och sammanfattar bra vad ett otal utvärderingar visat genom åren. Praon är uppskattad, värdefull och rätt upplagd bidrar den till väl underbyggda val hos eleverna. 



Samtal med:

2018-04-2619

- Jörgen Rasmusson, VD och 
ägare Lödde Plåt

Alexander Wugk, Restaurang Rebell 
Sofie Langkjaer, servitris och 
tävlande med det svenska 
yrkeslandslaget i Worldsskills



Svenskt Näringsliv

2018-04-2620

Johan Olsson - utbildningspolitisk expert



Svenskt Näringsliv -
kompetensförsörjning



Eftersökta utbildningsnivåer
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Svårighetsgrad att rekrytera olika 
utbildningsnivåer
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Tjänster/yrken som varit särskilt svåra att 
rekrytera till
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Orsaker till rekryteringssvårigheter
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Andel företag som samverkar med…
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Antal elever på NP 16/17 

Fördelning av program:

Könsfördelning på NP:

Examensfrekvens på NP (andel som tar examen efter 3 år):

75,2% Genomsnitt för
samtliga elever

Nationella program totalt

2018-04-2627

Nivå av ansträngning i skolan: Total

Anstränger mig stenhårt 17%

Anstränger mig ganska hårt 59%

Anstränger mig inte särskilt hårt 22%

Anstränger mig inte alls 2%

283 723
Tjejer: 48,50% Killar: 51,50%

75,2% 24,8%20%
15%

14%
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7%
5%

4%
4%

3%
3%
3%
3%

2%
2%

2%
1%
1%
1%

Samhällsvetenskap
Naturvetenskap

Ekonomi
Teknik

Estetiska
El och energi

Bygg och anläggning
Fordon och transport

Vård och omsorg
Barn och fritid

Naturbruk
Handel och administration

Hantverk
Restaurang och livsmedel

Industritekniska
Hotell och turism

VVS och fastighet
Humanistiska



Nationella program totalt
Studieval & arbetsmarknadsanpassning

2018-04-2628

Varför valde du ditt gymnasieprogram?

54%

33%

10%
3%

Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen
inte

Nej, garanterat inte

Tror du att du kommer läsa vidare inom tre år efter studenten?

Anpassar eller har du anpassat dina egna studie-/yrkesval efter hur 
arbetsmarknaden förväntas  se ut i framtiden?

19%

55%

26%

Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, inte direkt

■ Total

Bland elever som 
uppgivit att de känner 
till arbetsmarknadens 

behov 51%

60%

55%

54%

44%

20%

12%

11%

8%

7%

5%

4%

4%

2%

2%

Intresse för ämnesinriktningen

Det ger många valmöjligheter efter gymnasiet

Det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Ger behörighet till en högre utbildning jag vill läsa

Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet

Det var det enda program jag kunde tänka mig

Gillar människorna som går programmet

Var det bästa valet på den skola jag ville gå på

Min familj tyckte att jag skulle välja det

Många kompisar valde samma program

Lätt att få bra betyg

Annat:

Det ger bra förmåner (exempelvis körkort)

Det var det enda jag kom in på/var behörig till



Antal elever på YP (andel av elever på nat. prog.)

Fördelning yrkesprogram:

Könsfördelning på YP:

Examensfrekvens på YP (andel som tar examen efter 3 år):

75,2% Genomsnitt för
samtliga elever

Yrkesprogram (YP)

2018-04-2629

14,7%

13,0%

11,1%

10,0%8,7%

8,7%

8,6%

6,9%

5,9%

4,5%
3,4%
3,4% El och energi

Bygg och anläggning

Fordon och transport

Vård och omsorg

Barn och fritid

Naturbruk

Handel och administration

Hantverk

Restaurang och livsmedel

Industritekniska

Hotell och turism

VVS och fastighet

Nivå av ansträngning i skolan: YP Total

Anstränger mig stenhårt 13% 17%

Anstränger mig ganska hårt 58% 59%

Anstränger mig inte särskilt hårt 27% 22%

Anstränger mig inte alls 2% 2%

94 232 (33,2%)
Tjejer: 40,60% Killar: 59,40%

71,8% 28,2%



Yrkesprogram (YP)
Studieval & arbetsmarknadsanpassning

2018-04-2630

Varför valde du ditt gymnasieprogram?

19%

40%

30%

11%

54%

33%

10%
3%

Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen
inte

Nej, garanterat inte

Tror du att du kommer läsa vidare inom tre år efter studenten?

Anpassar eller har du anpassat dina egna studie-/yrkesval efter hur 
arbetsmarknaden förväntas  se ut i framtiden?

28%

52%

20%19%

55%

26%

Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, inte direkt

■ Yrkesprogram (YP)     ■ Total

Bland elever som 
uppgivit att de känner 
till arbetsmarknadens 
behov: 64% vs. 51%

59%

56%

41%

30%

13%

11%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

3%

6%

20%

60%

54%

55%

44%

12%

4%

2%

11%

8%

5%

2%

7%

4%

Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet

Intresse för ämnesinriktningen

Det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Det ger många valmöjligheter efter gymnasiet

Ger behörighet till en högre utbildning jag vill läsa

Det var det enda program jag kunde tänka mig

Lätt att få bra betyg

Det ger bra förmåner (exempelvis körkort)

Gillar människorna som går programmet

Var det bästa valet på den skola jag ville gå på

Många kompisar valde samma program

Det var det enda jag kom in på/var behörig till

Min familj tyckte att jag skulle välja det

Annat:



Ungdomars attityder

2018-04-2631



Föräldrars attityder

2018-04-2632



YRKESAMASSADÖRER
Yrkeslandslagsdeltagare



ArgaSkånskaMän - Tim&Danny

Tim Lindqvist Danny Pedersen 



Stort tack för ert engagemang! 

Följ oss gärna på Facebook och 
Instagram:
Svenskt Näringsliv Skåne  

Kontakt: 

carola.netterlid@svensktnaringsliv.se
johan.olsson@svensktnaringsliv.se
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