
Elevutvärdering av prao VT 2019

Nästegårdsskolan och Alléskolan åk 8

Vecka 12, 14 och 15 



Branschfördelning - elever



Underlag

• Antal elever åk 8: 192

• Antal besvarade enkäter: 165

• Svarsfrekvens: 86 procent



Visade någon för dig hur du ska göra?

• Hela tiden  

• Ofta

• Sällan

• Aldrig

97 %



Fick du vara med i arbetet?

• Hela tiden

• Ofta

• Sällan

• Aldrig

96 %



Fick du besök från någon vuxen från 
skolan?

• Ja 67 %



Närvaro

• Alla dagar 87%



Exempel på arbetsuppgifter

• Klippa träd

• Städa trapphus

• Laga fotbollsmål

• Vara idrottslärare

• Läsa för barn och klä av och på dem

• Hjälpa de små att äta

• Lägga barn så att de somnar

• Ta hand om barn och se till att de 
städade, gick på toa och tvättade 
händerna

• Spraymåla

• Testa CAD

• Skissa kök

• Packa skruvar

• Städa terrarium

• Bygga ventilationstrummor

• Stå i lånedisken på bibliotek

• Svetsa

• Mecka med olika fordon och stridsvagnar

• Jobba med elektronik

• Prova maskiner

• Byta däck

• Spänna spännband och åka lastbil

• Tvätta grävmaskiner

• Plocka sten

• Ta hand om grisar och strö halm i boxar

• Köra traktor och hjälpa till i vårbruket

• Ta vattenprover

• Lägga sten

• Skarva högspänningskabel

• Sota pelletpanna

• Skära grönsaker

• Plocka upp och prismärka varor

• Hjälpa kunder

• Bygga pall

• Vara vid robotarna

• Sätta i och dra Väderstads GPS

• Städa hotellrum

• Förbereda konferens

• Lära barn att simma och vara med på 
vattengympa

• Klippning och bockning

• Förkortat förlängningssladdar och bockat 
hängen till lampor

• Hjälpa till med EKG, skjutsa patienter, 
linda ben och sår

• Dekorera tårtor och baka småkakor

• Laga saker som var trasiga

• Redigera bilder i Photoshop

• Städa

• Skrota datorer

• Snickra

• Filma och redigera

• Lägga plattor

• Brandmanstester



Vad har du lärt dig av prao:n? 

Positivt

• Jag har stärkt min kunskap om alfabetet

• Har lärt mig köra plasma-skärare

• Programmera

• Hur man skriver offerter

• Att leka med barnen och att de var glada

• Mycket rast och gratis frukt

• Hur det är att planera en lektion

• Det blir finare i samhället efter arbetet 
(Park och gata/kommunen)

• Hur arbetet är inom hotell och restaurang

• Bära fler tallrikar än två

• Installera GPS i traktor

• Hur man kan lösa problem på annat sätt 
(entreprenad)

• Hur det funkar med priser (butik)

• Skruva högspänningskabel

• Att det finns många saker inom 

lastbilsyrket/elbranschen som man kan 
arbeta som

• Ta mer ansvar

• Lärt mig mycket om teknik 

• Vilket komplicerat system det är att ge 
1286 grisar mat

• Lärt mig mycket om medicin och dess 
effekter 

• Vet nu att jag kan tänka mig att jobba på 
sjukhus

• Det är något som är intressant att jobba 
med i framtiden (butik)

• Hur man får barn att lyssna på en, hur 
man tröstar och underhåller barn enkelt

• Dricka massa kaffe och använda maskiner

• Hur det är i ett storkök

• Att jag kanske vill jobba med barn

• Fick lära mig mycket om ström och att 
man alltid ska ha respekt för strömmen

• Hur man byter bromsar på en Saab, 

annars visste jag det mesta

• Hur man säljer så mycket som möjligt

• Hur man pratar mer med människor 
(butik)

• Att man gör mer i yrket än vad jag trodde

• Att jag är bra med barn

• Det finns många olika människor med 
många olika behov (skolan)

• Jag har blivit bättre på att planera och fått 
bättre tålamod

• Att det ligger väldigt mycket arbete 
bakom att det finns varor i en butik

• Bära tunga saker på rätt sätt

• Alla är viktiga i ett företag

• Att det faktiskt kan vara roligt att arbeta 
på en skola

• That I Like the ”lager” work (industri)

• Vårda mitt språk

• Det är viktigt att komma i tid och arbeta 
hård, hela tiden. 



Vad har du lärt dig av prao:n?

Negativt

• Har inget negativt att säga (absolut vanligaste svaret)

• Att man fick ont i ryggen och nacken och att man blev lite 
småsjuk (förskola)

• Dålig luft i måleriet

• Det var jobbigt och långtråkigt ibland

• Jag skar grönsaker alla dagar

• Att elektrikerjobb inte är nått för mig

• Potäter i mikron är inte gott

• Det är ett stressigt yrke (restaurangbiträde)

• Det är mer städ än jag trodde, men att det är lite roligare städ än 
vanligt städ (badhus)

• Jag fick inte göra så mycket vilket var otroligt tråkigt

• Att jag inte ska bli bonde

• Att jag inte ska jobba på förskola

• Det är jobbigt att vara med barn

• Jag luktade avlopp

• Att det är mer ansträngande och intensivt än man tror att arbeta



Hur trivdes du på arbetsplatsen?

• Mycket bra

• Bra

• Mindre bra

• Inte alls

99 %



Varför?

• Trevliga personer och glada och snälla barn

• För att jag älskar att jobba med barn

• Alla var snälla

• Personalen var trevliga och roliga

• Jag trivdes med personalen
De hjälpte mig och såg till att jag gjorde rätt och gav 
mig sällskap på rasten

• Fick göra saker hela tiden

• Jag fick hjälp om jag inte förstod

• För att jag blev välkomnad

• Otroligt trevligt folk, visade mycket och de var snälla

• Allt var superkul

• De tog väl hand om mig och det fick mig att känna mig 
trygg

• Känt mig som en av personalen

• Alla var snälla och det gick som planerat

• Personal som bjöd på sig själva och var hjälpsamma

• Lugn miljö och bra förklaringar

• Tydliga instruktioner

• Personalen ville lära mig saker

• Fick prova på mycket 

• Fick jobba med sånt jag tycker är kul

• Negativt: långtråkiga möten



Praon var…

• Mycket värdefull

• Värdefull

• Mindre värdefull

• Meningslös

82 %



Motivera ditt svar

• Jag har stärkt min förmåga av språk

• Jag fick testa på lite nya saker

• Jag lärde mig hur det är att vara lärare

• Det var roligt att få arbeta istället för skolan

• Man får kanske en hint om vad man vill bli/jobba med. 

• Jag kommer minnas den väl

• Jag lärde mig väldigt mycket nya metoder och att lösa problem

• Lärorikt och kul, en omväxling från skolan

• Ganska bra, men jag hade tråkigt väldigt länge

• Det var bra att få se hur arbetslivet är

• Lärde mig mer om hur olika barn kan vara

• Jobbar mycket hellre än är i skolan

• För att jag fick mer idéer inför gymnasievalet

• Nu blev jag mer intresserad av att jobba på en skola i framtiden

• Nu vet jag hur jag lagar en pelletsbrännare

• Jag kände ganska fort att detta kommer jag nog inte att jobba 
med

• Bra erfarenhet

• Jag har fått en tankeställare inför gymnasievalet

• Större bild av yrket, se vad som krävs.

• Jag lärde mig en hel del om mig själv och hur jag fungerar

• Jag fick se hur ett företag fungerar och hänger ihop

• Se skolan från lärarnas synvinkel

• Jag har insett att jag vill arbeta med barn med särskilda behov i 
framtiden

• Negativt: Kunde redan allt/lärde mig inget nytt



Poängsätt praoplatsen mellan 1-5

• 5 56 %

• 4 27 %

• 3 14 %

• 2 2 %

• 1 1 %

97 %



Favoriter
Vad har du lärt dig? 

”Att små barn är ganska smarta ändå”

”hur man rensar en lax” 

”att bära 12 vinglas samtidigt” 

”att Thomas på IT har ett rätt soft jobb” 

”Att jag kan jobba där om jag behöver pengar (industri)” 

”Inte titta på klockan för då går den långsamt” 

”Det är viktigt att komma i tid och arbeta hård, hela tiden” 


