
Jag har fått prova att 
göra något praktiskt.

Jag blev bjuden på 
fika en gång.

Jag fick syn på flera 
olika yrken som jag 
inte kände till så 
mycket tidigare.

Jag lärde mig något 
som jag inte kände till 
förut.

Jag fick ansvara och 
genomföra en egen 
uppgift.

Jag har fått ta eget 
ansvar för något.

Jag fick svar på de 
flesta frågor som jag 
ställde.

Jag känner att jag kan 
vända mig till någon 
av de som jobbade på 
praoplatsen även nu 
efteråt om det skulle 
vara så.

Jag såg att vissa 
gjejer jag lärt mig i 
skolan var viktigt att 
kunna.

Jag fick bra kontakt 
med de flesta på min 
praoarbetsplats.

Jag kände att jag 
växte som person på 
praon 
(fick bättre 
självförtroende)

Praon gav mig tankar 
som påverkar hur jag 
tänker om mina egna 
framtida yrkesval.

Jag fick öva mig på 
saker som jag kanske 
kommer ha nytta av i 
mitt framtida 
arbetsliv.

Jag fick inte göra så 
mycket men jag fick 
kolla på och kunde 
lära mig av det.

Jag blev bjuden på 
lunch en gång.

På min prao kunde jag 
bidra med mina 
tankar och kunskaper 
och tror att de lärde 
sig saker av mig.



Prao-eleven har fått 
prova att göra något 
praktiskt.

Prao-eleven blev bjuden på 
fika en gång.

Prao-eleven blev visad 
flera olika yrken på 
arbetsplatsen som hen 
inte kände till så mycket 
tidigare.

Prao-eleven lärde sig något 
som hen inte kände till 
förut.

Prao-eleven fick 
ansvara och genomföra 
en egen uppgift.

Prao-eleven har fått ta eget 
ansvar för något.

Prao-eleven uppmanades 
att ställa frågor och fick 
svar på de flesta frågor 
som hen ställde.

Prao-eleven blev 
informerad om att hen kan 
vända mig till någon av de 
som jobbade på 
praoplatsen även nu efteråt 
med frågor och kanske för 
ett sommarjobb i 
framtiden.

Prao-eleven
uppmärksammades på 
vad som är viktigt att 
lära sig i skolan-kopplat 
till er arbetsplats.

Prao-eleven tränades i att ta 
kontakt med de flesta på min 
praoarbetsplats.

Prao-eleven
uppmärksammades, 
peppades och växte som 
person under praon. 

Praon gav Prao-eleven
tankar som påverkar hur 
hen tänker om mina egna 
framtida yrkesval.

Prao-eleven fick öva sig 
på saker som hen 
kanske kommer ha 
nytta av i mitt framtida 
arbetsliv.

Prao-eleven fick inte göra så 
mycket praktiskt men fick se 
på och kunde genom dialog 
med handledaren lära sig av 
det.

Prao-elevenblev bjuden på 
lunch en gång.

På praon gavs det tillfällen 
för Prao-eleven att bidra 
med sina tankar och 
kunskaper.


