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Hur kan skolor och näringslivet öka 
sin samverka?



Ett utökat samarbete mellan skola och arbetsliv kommer 
att leda till att våra elever får mer omvärldskunskap, högre 
valkompetens och därmed en ökad motivation till sina 
studier – det visar all forskning.

Varför?



Skolan har ett uppdrag att stödja eleverna i att göra väl 
underbyggda val i övergången mellan skola och arbetsliv

Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet 
kommer att utvecklas. 

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process.



Bli medveten 
om sig själv

Bli medveten 
om olika 

valalternativ

Bli medveten 
om relationen 

mellan sig 
själv och 

valalternativen

Lära sig att 
fatta beslut

Lära sig att 
genomföra 
sina beslut 



Hur?

• utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla 
elevens självkännedom

• undervisning som rör arbetslivet

• studiebesök

• praktiska arbetslivserfarenheter 



Fråga en rektor

Jag tänker också att det skulle vara intressant att 
ha samverkan kring någon form av jobb-mässa 
med möjlighet för elever att chatt/skypa (eller 
fysiskt på plats i skolan) med olika yrken för att 
ställa frågor som kan göra dem klokare i vilka 
yrkesval de kan tänkas vilja göra: tex fråga en …. 
om allt det ni vill veta om yrket. 

Jag tänker att det skulle vara intressant med 
företag som kan ta emot elever som har 
utmaningar med motivation att vara i skolan.

PRAO händer en gång för eleverna men 
yrkesval inför gymnasiet behöver fler tillfällen 

att möta yrkeskategorier och skapa 
motivationshöjare.



Fråga en studie-yrkesvägledare

Jag tänker att det är viktigt att eleverna får en 
större insyn i hur det funkar på en arbetsplats, vad 
är det som krävs, vad är det som händer? Många 
av mina elever har en mycket begränsad syn på 
arbetslivet och pratar mycket om lönen men 
väldigt lite om prestationen som kopplas till 
lönen. Nu när vi är mycket mer digitala finns det 
ju stora möjligheter för våra elever att på olika 
göra digitala studiebesök

Om en skoltrött elev som siktar på att arbeta som frisör 
och makeupstylist får veta att det man lär sig på kemin 
har man stor nytta av i sitt dagliga arbete eftersom det 
finns många olika ämnen i frisörens produkter som kan 
vara miljöfarliga och därför inte är bra ur ett 
hållbarhetsperspektiv – vi som konsumenter kommer 
att kräva att vår frisör har koll på detta och kan visa att 
hen tänker på miljö och hållbarhet. Om man fortsätter 
med samma exempel så behöver vår elev också en god 
digital kompetens för att kunna sköta bokningssystem 
och bokföring. En elev som får höra detta både av sin 
lärare men också av en yrkesverksam frisör kan lättare 
värdera sina egna styrkor och egenskaper och koppla 
det till en framtidstro och vilja att nå målet.



Ta chansen att visa upp din 
verksamhet för morgondagens 
arbetare, ta emot en praoelev



PRAO
Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och innebär att en elev lämnar 
skolan under tio skoldagar för att prova på ett arbete. På så vis få eleven en 
inblick i arbetslivet och får en pusselbit till sitt kommande studie- och 
yrkesval.

Många elever har ingen arbetslivserfarenhet och behöver därför få ett bra 
mottagande på arbetsplatsen. 

E-post:  praostockholm@edu.stockholm.se 

mailto:praostockholm@edu.stockholm.se


Eleverna

Eleverna möter nya miljöer och 
människor.

Eleverna ser hur skolkunskaper 
tillämpas inom olika 
yrkesområden. Eleverna får 
upplevelser och erfarenheter 
som bidrar till välgrundade val.

Skolan
Skolan samverkar med 
näringslivet för att nå de 
pedagogiska målen. 

Samverkan ger eleverna 
motivation och visar tillämpad 
kunskap. 

Näringslivet

Företagen löser framtida 
behov.

Företagen möter 
morgondagens medarbetare.. 
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