
PRAO-uppgift  
HT16, IH/SH 
 
Inom området ”Hälsa och livsstil” i IH finns punkten “Arbetsställningar och belastning till exempel vid 
fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning”. I  
samhällskunskap ingår därtill bland annat arbetsmarknadens och arbetslivets villkor, till exempel 
jämlikhet, jämställdhet, arbetsmiljö och arbetsrätt samt några orsaker till individens val av yrke och 
till löneskillnader. Du ska under din PRAO genomföra en intervju där du tar reda på några frågor 
kopplade till detta innehåll. Dessa kommer att redovisas muntligt i IH och SH, ta med dina 
anteckningar till lektionerna. 
 

Allmän information att ta reda på själv inför intervjun 
1. Vad heter företaget? 
2. Hur länge har det funnits? 
3. Vilken bransch är företaget en del av? 
4. Var ligger arbetsplatsen?  
5. Hur många anställda har företaget? 

 

Intervjun 
Del 1. Arbetsmiljö, under denna del av intervjun ska du bilda dig en uppfattning kring vilka styrkor 
och utmaningar som finns på den här arbetsplatsen när det gäller bra arbetsmiljö? Använd gärna 
begrepp som t ex; friskfaktorer, sjukfaktorer, psykosocial arbetsmiljö och fysisk arbetsmiljö. 

1. Vilken typ av arbetsskador är vanligt på din arbetsplats? 
2. Har de anställda tillgång till ergonomiska hjälpmedel? 
3. Erbjuder arbetsgivaren på din praoplats sina anställda årliga hälsoundersökningar? 
4. Samarbetar man med en vårdcentral eller privat inrättning kring personalens hälsovård? 
5. Har man friskvård på arbetstid? 
6. Har man friskvårdsbidrag? D.v.s. står arbetsgivaren för del av de anställdas friskvård t.ex. 

bidrag till gymkort. Om Ja hur mycket kr per/anställd/år? 
7. Har man någon speciellt anställd person för att se efter personalens hälsa, kan vara en 

hälsopedagog? 

 
Del 2. Arbetsliv, under denna del ska du bilda dig en mer allmän uppfattning om hur det är att vara 
anställd av detta företag. 

1. Vilken är den främsta anledningen till att man arbetar just här? 
2. Vilken utbildning eller andra kvalifikationer krävs för att jobba på den här arbetsplatsen? 
3. Är arbetstagarna anslutna till något fackförbund och vilket i så fall? 
4. Vad ligger en genomsnittlig lön på för den som arbetar med det som är den 

huvudsakliga uppgiften i företaget? 
5. Hur kan man påverka sin lön?  
6. Hur ser könsfördelningen ut på den här arbetsplatsen? 
7. Vilka är orsakerna till att könsfördelningen ser ut som den gör? 
8. Hur arbetar företaget med hållbarhetsfrågor? 


