
DIGITAL PRAO
- En paketlösning i fyra delar under Covid-19



PRAO, en obligatorisk del i skolan



Digital prao utgår från Företagsorientering där 
eleverna via digitala uppgifter får 
reflektera, planera och göra en undersökning 
av en arbetsplats. Besöket redovisar de 
sedan på Praobloggen.

Skarpa uppdrag baseras på ett verkligt problem 
– hjälp företag och organisationer att komma 
på en lösning!

I ett virtuellt studiebesök hos ett stålföretag, lär 
sig eleverna mer om olika yrken och löser kluriga 
uppgifter kopplade till verkliga utmaningar.

En elevworkshop med fokus på framtidens 
förmågor och vad arbetsgivare söker när de 
ska anställa.

SMÖRGÅSBORDSMODELLEN
Välj alla eller den som fungerar bäst för er!



FÖRETAGS-
ORIENTERING
Ett arbete i form av en trestegsraket:

1. Gemensam grunddel om arbetsliv, företag och självreflektion

2. Gruppfördjupning om ett företag

3. Uppvisande av resultat på Praobloggen



ÖVNINGAR I 
FÖRETAGSORIENTERING
• Vad finns för företag i kommunen?
• Vad är en entreprenör?
• Vilka förmågor efterfrågas?
• Vilka är mina förmågor och intressen?

• Teamwork
• Inför besöket
• Research om företaget
• Frågor till företaget
• Social kompetens

• Efter besöket
• Redovisa
• Publicera på Praobloggen



Varför publicera?

• Arbetet blir mer ”på riktigt”

• Nyttjar elevernas kontext - internet

• Når fler mottagare

• Skapar motivation

• Bidrar till stolthet

Praktiskt:

• Pedagogen tar in alla texter/videos och godkänner

• Pedagogen ser till att allt material är godkänt av publicering (GDPRblankett finns)

• Pedagogen skickar materialet till oss för publicering bloggen@framtidsfron.se

PRAOBLOGGEN -
blogg/vlogg/podd



FORMA DIN
FRAMTID
En aktiv elevworkshop (live eller digital) med:

INSIKT

• Självkännedom inför framtidsval om intressen, förmågor, värderingar och drömmar

UTSIKT

• Vad söker arbetsgivare?

• Var finns jobben?

• Hur får man ett jobb?

FRAMSIKT

• Tips och reflektioner inför framtiden



INTERAKTIVA 
STUDIEBESÖK
Glödande stål, rytande ugnar och kolossala maskiner – direkt i ditt eget klassrum! 

Det kan grundskoleelever i hela landet uppleva från och med nu.

I Framtidsfröns plattform kan eleverna besöka ett stålföretag och lära sig mer om olika yrken
samtidigt som eleverna får lösa kluriga och roliga uppgifter som är kopplade till verkliga utmaning-
ar som yrkesverksamma ställs inför.



SKARPA 
UPPDRAG
Vill du och dina elever lösa riktiga problem från företag och organisationer?

Då har ni kommit rätt! Varje uppdrag baseras på ett verkligt problem hos företagen och 
organisationerna där de själva ännu inte hittat någon lösning. Uppdragsgivarna är mycket 
intresserade av vad ni har för olika kreativa lösningar på problemen.





you can’t 
BE

what you can’t 
SEE 

- Marian Wright Edelman

Behöver du mer information eller har frågor?
Kontakta oss så berättar vi om hur vi tillsammans kan göra på just er skola!

info@framtidsfron.se


