
 

  

KOPPLINGEN MELLAN 
YRKESUTBILDNINGENS MÅL 
OCH APL 
Rättssäker och likvärdig betygssättning 
 
 
THE LINK BETWEEN 
VOCATIONAL EDUCATION 
GOALS AND APL 
Assured and equivalent grading 
 
Examensarbete i pedagogik med inriktning mot 
yrkesutbildning 
Grundläggande nivå 15 Högskolepoäng 
Höstterminen 2016 
 
Marie Nilsson 
 
Handledare: Simon Ceder 
Examinator: Anita Kjellström 
 



Resumé 

Arbetets art: Examensarbete i pedagogik, Grundläggande nivå 15 
Högskolepoäng 

 
Titel:   Kopplingen mellan yrkesutbildningens mål och APL, Rättssäker 

och likvärdig betygssättning 

Sidantal: 18 

Författare:   Marie Nilsson 

Handledare:   Simon Ceder 

Datum:   Januari 2017  

Nyckelord:  APL, arbetsplatsförlagt lärande, gymnasial yrkesutbildning, 
uppföljning, bedömning, lärande, bedömningspraktik 

I denna studie undersöks och analyseras kopplingen mellan yrkesutbildningens mål och APL 
för att få en rättssäker och likvärdig betygsättning. Jag har undersökt sex yrkeslärare inom 
gymnasial yrkesutbildning på handels- och administrationsprogram om deras 
bedömningspraktik i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Jag har även 
undersökt åtta elever på handels- och administrationsprogrammet om hur de uppfattar 
kursmål/bedömningar /uppföljning under sin APL-period. Datainsamlingen har skett genom 
kvantitativa enkät-undersökningar. Det insamlade materialet sammanställdes och därefter 
analyserades data i förhållande till studiens frågeställningar. Den teoretiska utgångspunkten 
fokuserar på bedömningspraktiken, uppföljning/återkoppling samt kommunikationens 
betydelse för lärandet och bedömning. Tidigare forskning visar att en tydlig bedömningspraktik 
är mycket viktig för att få en så bra koppling mellan skolans mål och APL-platsen som möjligt.  

Resultatet visar att de flesta har en väl fungerande bedömningspraktik. Flera yrkeslärare säger 
dock att tiden är det största hindret för rättssäker och likvärdig betygssättning. Rektorn har i 
detta sammanhang en central roll i att organisera verksamheten så att förutsättningar ges för 
detta arbete. 
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This stydy investigates and analyses the connection between the vocational educations aim and 
APL to get an assured and equivalent assessment. I have surveyed six vocational education 
teachers within secondary vocational education in business and administration programme 
about their assessment practice in connection with the workplace-based learning (APL). I have 
moreover surveyed eigth students in business and administration programme about how they 
perceived the course objective/ assessment/ monitoring during their APL-period. The data 
collection has been carried out in the form of quantitative questionnaires. The gathered data got 
compiled and subsequently analysed in relation to the studies question formulations. The 
theoretical premiss focuses on the assessment practice, monitoring/ feedback and the 
communications significance for the learning and assessment. Prior research shows a clear 
assessment practice is quite important to get as good of a connection between the schools aim 
and the APL-place as possible.  

The result shows that most have a well functioning assessment practice. Several vocational 
education teachers says however that time is the biggest hindrance for an assured assessment 
practice. The principal has in this contexture a central role in organizing the schools activity so 
that the basis is given for this work.  
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1 Inledning 
Jag har länge tänkt på att det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) borde ha tydligare mål som 
är kopplade till våra styrdokument. Jag har jobbat som lärare i 20 år och har under många år 
innan Gy11 besökt APL-platser för att se hur det går för eleven. Men då har det aldrig varit på 
fråga om vad eleven lär sig utan mer, kommer eleven i tid, sjukanmäler sig eleven när hen 
inte kommer, tar eleven ansvar för sina arbetsuppgifter, sköter sig eleven i allmänhet. Jag har 
då ofta tänkt att vi lärare borde utnyttja den kunskap eleven får på sin APL-plats i 
betygssättningen i lite olika kurser.  

Skolinspektionen har genomfört en så kallad fördjupad tillsyn inriktad mot yrkesprogrammen 
med fokus på det arbetsplatsförlagda lärandet på 21 skolor. Syftet med den fördjupade 
tillsynen var att undersöka om eleverna får relevanta APL-platser, om det arbetsplatsförlagda 
lärandet utgår från styrdokumenten, hur skolans samverkan med arbetsplatserna bedrivs samt 
uppföljning av utbildningen. I denna rapport kan man läsa om brister i hur lärandet på APL-
platsen har kopplats till utbildningens krav och mål (Skolinspektionen, 2013). 

Tillgången på APL-platser är beroende av lärarnas kapacitet att anordna platser. Huvudmannens ansvar är i 
allt väsentligt överlåtit till skolan och i praktiken till lärarna i yrkesämnena (Skolinspektionen, 2013, s.8). 

På många skolor uppmanas eleverna själva anordna APL-platser. Lärarna bedömer att skälet till detta är att 
då får eleverna träna förmågan att söka arbete och att det till och med svarar mot kursinnehåll på vissa 
program. Framförallt har detta noterats på Handelsprogrammet/Handels och administrationsprogrammet, 
samt på Hantverksprogrammet. Lärarna framför att det finns fördelar i att eleverna själva är aktiva i 
anskaffningen av platser, men flera elever vittnar om att de är oroliga för att hitta en plats och att det tar tid 
och är svårt att själv sälja in sig hos arbetsplatserna (Skolinspektionen, 2013, s.8). 

Denna studie avgränsas till ett specifikt program på flera gymnasieskolor för att få en 
homogen grupp med liknande förutsättningar. Jag har valt handels- och administrations-
programmen eftersom jag har mest egen erfarenhet där ifrån. 

1.1 Bakgrund och problemområde 
Enligt 16 kap §16 i skollagen (SFS 2010:800) skall arbetsplatsförlagt lärande om minst 15 
veckor ingå i alla yrkesprogram vilket motsvarar 23 timmar garanterad undervisningstid per 
vecka. Dessa timmar fördelas under hela utbildningstiden. Eleven skall pröva sina 
yrkeskunskaper på en arbetsplats tillsammans med en handledare. Läraren ska planera för 
elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. 

Skolan/läraren är skyldig att informera eleven om vad som gäller för bedömning under det 
arbetsplatsförlagda lärandet. Som utgångspunkt för bedömningen har läraren kunskapskraven 
i aktuell kurs. Till sin hjälp har läraren även ämnesplanen, där det står vilka mål eleven skall 
uppnå, vad som skall bedömas och hur kvaliteten av utförda arbetsuppgifter ska värderas. För 
att skapa en likvärdig bedömningsgrund, måste lärare, elev och handledare ha en gemensam 
syn på mål och kunskapskrav. Skolverket har utarbetat en lathund vilken lärare kan ta del av 
under planeringen för elevers APL. (Skolverket, 2016f). 

Det är viktigt att läraren följer eleven under hela APL-perioden för att se att eleven jobbar mot 
målen och för att kunna få en så rättssäker och likvärdig betygssättning som möjligt. 
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1.2 Förberedelse inför APL-perioden 
Skolan har alltid huvudansvaret för det arbetsplatsförlagda lärandet. En nyckelfaktor för god 
kvalitet är dock att arbetslivet och skolan samverkar. Läraren planerar så att elevens lärande 
på APL-platsen motsvarar utbildningen mål. Det är skolan som ansvarar för att förbereda elev 
och handledare inför APL-perioden (Skolverket, 2016f). 

Rektorn beslutar om vilka delar av utbildningen som ligger på APL, hela eller delar av kurser 
samt vilka moment i dessa kurser (Skolverket, 2016c). 

Handledaren: Det finns några saker som är nödvändiga att gå igenom med handledaren med 
handledare på företaget där eleven skall gör sin APL. Det kan till exempel vara: avtal, 
läsårsschema, loggbok/checklista, kontaktuppgifter, handledarens ansvar, försäkringar, 
kurs/kurser, centraltinnehåll, bedömning mm. Alla handledare kan samlas på skolan för att 
gemensamt gå igenom dessa punkter. Är det inte möjligt bör läraren åka och till arbetsplatsen 
och gå igenom punkterna på plats (Skolverket, 2015). 

Innan eleven går upp på sin APL-period är det viktigt att informera och förbereda eleven för 
att ge de bästa förutsättningarna för det lärande som kommer att ske på APL-platsen. Eleven 
behöver återkoppling och möjlighet till reflektion kring sitt lärande på APL-platsen. En 
genomgång av arbetsmiljön, risker och skyddsåtgärder kan göra APL-perioden tryggare. 
Läraren bör gå igenom vilka delar av utbildningen/kursen som kommer att genomföras på 
APL-platsen. Enligt skollagen skall eleverna ha inflytande över sin utbildning, det är därför 
viktigt att eleven är med och planerar sin APL (Skolverket, 2015). 

1.3 Uppföljning av elevens kunskapsutveckling på APL 
Det skall finnas rutiner som tydligt talar om hur informationsutbytet mellan APL-platsen och 
skolan. Rektorn bör se till att det finns bedömning av det arbetsplatsförlagda lärandet. 
Exempelvis genom att ge läraren tid i schemat för APL-besök (Skolverket, 2015). 

Handledaren på APL-platsen ska vara väl medveten om vilka mål och kunskapskrav som 
eleven skall arbeta mot. Handledaren behöver regelbundet förmedla hur eleven ligger till 
gentemot kunskapskraven till läraren på skolan. Många av de moment som görs i butiken är 
återkommande och handledaren behöver informera läraren om självständighet och skicklighet 
i utförandet av dessa sysslor. Det kan vara bra att ha denna utveckling dokumenterad inför 
bedömning och betygssättning (Skolverket, 2015). 

Läraren behöver ha kontakt med eleven och handledaren under APL-perioden och det är 
rektorns ansvar att se till att läraren kan ha denna kontakt. Läraren behöver följa och stödja 
elevens kunskapsutveckling för att kunna göra det bör bedömningen vara intrigerad i 
lärprocessen (Skolverket, 2015). 

Eleven behöver få fortlöpande återkoppling på vad hen hittills har utvecklat och vad eleven 
behöver utveckla mer för att nå bättre resultat. Lärare behöver med jämna mellanrum se 
tillbaka, sammanfatta och synliggöra lärandet för eleven (Skolverket, 2015). 

1.4 Lokalt programråd 
I och med Gy11 står det i gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) att alla yrkesprogram skall 
ha ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan näringsliv och skolan. Ett lokalt 
programråd består av representanter från skolan; rektor, lärare, elev, studie- och 
yrkesvägledare och representanter från näringslivet. 
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1.4.1 Uppgifter för lokala programråd 

Det är inte reglerat vilka arbetsuppgifter eller vilka organisationsformer de lokala 
programråden skall ha. Uppgifter för det lokala programrådet kan exempelvis vara att 
tillhandahålla APL-platser, planera och organisera det arbetsförlagda lärandet, medverka vid 
utformningen av gymnasiearbetet samt medverka i kvalitetsarbete och långsiktiga mål 
(Skolverket, 2016e). 

1.5 APL-handledarutbildning 
För att kompetenshöja handledare ute på APL-platsen erbjuder skolverket en webbaserad 
handledarutbildning. Utbildningen är gratis och öppen för alla men vänder sig främst till 
handledare som tar emot elever på APL, samt för de som jobbar i skolan med APL. 
Utbildningen gör man online och motsvarar ca två arbetsdagar. Utbildningen är indelad i fyra 
moduler och du gör den helt i din egen takt (Skolverket, 2016a). 

1.6 APL-utvecklarutbildning för yrkeslärare 
Som en del i att stödja skolorna i utveckling av arbetet kring APL. Så kan du som yrkeslärare 
gå en utbildning där du etablerar hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skolan 
och arbetsplatsen samt planering, uppföljning och genomförande av elevernas 
kunskapsutveckling under sin APL-tid. Efter avslutad utbildning får du ett intyg och kan söka 
uppdrag som nationell APL-utvecklare (Skolverket, 2016b). 

Ansökan skickas till aktuell utbildningsanordnare. De finns på skolorna, Göteborgs 
universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Väst: Trollhättan och Karlstad, Linköpings 
universitet, Linneuniversitetet, Stockholms universitet: Stockholm och Arlanda, (för deltagare 
från Norrland samt Gotland) Malmö Högskola (Skolverket, 2016b). 

1.7 Nationella APL-utvecklare 
En nationell APL-utvecklare kan stödja skolan i strategiskt arbete kring APL. Rektorn gör en 
bokningsförfrågan av en nationell APL-utvecklare. 

En nationell apl-utvecklare kan kostnadsfritt stödja skolan med att utveckla rutiner för 

• Systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplatsförlagt lärande 
• Kartläggning för kvalitetssäkring av arbetsplatser 
• Bedömning av elevens prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet 
• Samverkan mellan skola och arbetsplats 
• Arbetet med lokala programråd 
• Etablering eller utveckling av lärlingsutbildning 
• Etablering eller utveckling av yrkesintroduktion 
• Etablering eller utveckling av vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 

De nationella apl-utvecklarna stödjer skolan i det strategiska arbetet men utför inte praktiska uppgifter som 
att kartlägga och anskaffa apl-platser eller utforma dokument. Utvecklingsinsatsen sker på skolan i form av 
dialogmöte med en mindre arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av rektor, lärare och eventuellt annan 
skolpersonal samt nationell apl-utvecklare (Skolverket, 2016g). 
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1.8 Syfte och frågeställning 
Syftet är att skapa kunskap om hur yrkesprogram bedömer elevernas lärande på APL-platsen, 
och vad det har för betydelse för en rättssäker bedömning. 

För att uppnå syftet har jag formulerat följande forskningsfrågor:  

- Hur ser de vanligaste bedömningspraktikerna ut? 
- Hur genomförs uppföljning och återkoppling och vad har det för betydelse för 

elevernas lärande och rättssäker bedömning? 
- Vilken betydelse har kommunikationen mellan lärare, elev och APL-plats för 

bedömningen av lärandet? 
 

För att besvara dessa har jag valt att gör en kvantitativ undersökning. 

1.9 Begreppsförtydligande 
Under denna rubrik redogörs för de begrepp som används i studien och vad som menas med 
dem i texten. 

Bedömningspraktik: Med bedömningspraktik menar jag att det finns hållbara strukturer och 
rutiner vid uppföljning av elevens kunskapsutveckling vilket exempelvis kan vara 
arbetsplatsbesök, trepartssamtal och bedömningsmatriser/checklistor. 

Uppföljning: Med uppföljning avser jag hur man tolkar och dokumenterar elevens 
arbetsprestationer på APL-platsen. Exempelvis hur dokumenterar läraren under sina 
praktikbesök eller hur dokumentera handledaren när läraren inte är på plats eller hur 
dokumenterar eleven själv sina arbetsprestationer i exempelvis en loggbok. 

Återkoppling: Med återkoppling avser jag hur elever och handledare delges information om 
var eleven befinner sig just nu, men även information om hur eleven ska ta sig vidare i 
förhållande till mål och krav. 

Kommunikation: Med kommunikation av ser jag på vilket sätt kommunikationen sker 
exempelvis återkopplingen, eller vilka bedömningsmetoder man använder sig av till 
elev/handledare.  
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för den tidigare kunskap som finns inom de områden vilka jag har 
undersökt. Det finns flera olika studier behandlar bedömning, uppföljning, återkoppling och 
kommunikation.  

2.1 Bedömningspraktik 
I Nybergs (2015) studie Bedömning av lärande på arbetsplats - möjlighet eller begränsning? 
undersöker hon vad ett antal yrkeslärare uppfattar som kvalitet, möjligheter och begränsningar 
i bedömning av lärande och hur de värderar sin egen bedömningspraktik i samband med det 
arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasial yrkesutbildning. Nyberg (2015) beskriver att 
samtliga intervjuade yrkeslärare använder sig av bedömningsdokument och 
bedömningsmatriser där man kan se bedömningskvaliteterna för de olika betygsstegen.  

Yrkeslärarna talade också om att de kan nå en genomskinlighet i bedömningspraktiken genom att använda 
tydliga dokument och genom att göra en tydlig dokumentation av det underlag som tas in för 
betygssättning. Yrkeslärarna kallar dessa dokument för bedömningsdokument, kommentarmaterial, apl-
uppgifter, kursmaterial, bedömningsmatriser och så vidare. 

De flesta yrkeslärarna i studien sa att det var av största vikt att bedömningspraktiken är tydlig 
i samband med APL. De påpekar även att det är viktigt att eleverna vet vad som bedöms, hur 
det bedöms och när det bedöms. Handledaren bör vara väl införstådd med detta, eftersom det 
är handledare som skall möjliggöra för lärandet men också för bedömningssituationen. 
Samtliga yrkeslärare i studien tar upp vikten av att göra APL-besök. Dessa besök kan både 
bestå av tre-partsamtal men också observationer av eleven när den utför de arbetsuppgifter 
som skall bedömas. Flera pratar om att idealet skulle vara minst två till tre besök hos varje 
elev under APL-perioden. I studien ges exempel på en struktur för besöken. De olika besöken 
skulle kunna ha olika fokus, det första besöket skulle man kunna tillsammans med 
handledaren göra upp en plan för vad eleven skall lära sig och hur det skall bedömas. Besök 
nummer två möjliggör för formativ bedömning. En bedömning då eleven kan få feedback på 
sin utveckling och hur den skall jobba framåt samt hur handledaren kan hjälpa eleven i denna 
process. Vid sista besöket kan man ha fokus på slutbedömning.  

2.2 Uppföljning/Återkoppling 
I Evjenths (2015) examensarbete Uppföljning av elevens kunskapsutveckling på APL. Han 
undersöker de metoder som lärare med APL-ansvar använder i uppföljningen av APL. Genom 
sin studie har han upplevt att de flesta lärare han har intervjuat genomför APL-besök utan 
dokumenterande rutiner och de inser inte vilket stöd en väldokumenterad arbetsprocess skulle 
innebära. 

Ejventh (2015) kommer även fram till att i de flesta fall grundar sig bedömningen på om 
handledaren upplever eleven som intresserad och engagerad. Omdömen tenderar därför att bli 
subjektiva och baserade på känsla, upplevelse. För en rättssäker bedömning krävs 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsutveckling. 

I Ejvenths undersökning har han kommit fram till att bristen på uppföljning främst beror på 
tidsbrist hos läraren. Under hans VFU har han uppmärksammat att lärare använder den tid 
som eleverna är på sin APL-plats till egen planeringstid eller fortbildning eller utveckling av 
programmet. Även om tidsbristen är reell eller inte upplever lärarna tidsbrist och det är ett 
faktum. 

I Lindströms (2015) studie Hur utvecklas och upplevs yrkesidentitet inom gymnasial 
yrkesutbildning bekräftar hon att yrkesidentitet är en mycket viktig del av APL. I studien 
frågar hon eleverna om vad de tycker är viktiga egenskaper för att få en yrkesidentitet. De 
betonar då ofta de generella, sociala och relationella färdigheter. Dokumentation av 
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nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper beskrivs mer utförligt i nästkommande 
avsnitt om teori.  

I gymnasiereformen GY11 förtydligades betydelsen av APL för utvecklingen av 
yrkesidentitet ytterligare och beskrivs i Förordning om examensmål för gymnasieskolans 
nationella program på följande sätt: 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra 
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av 
yrkesgemenskapen på en arbetsplats (SFS 2010:14). 

2.3 Kommunikation 
I Elanders (2013) studie Kommunikation mellan lärare och elever beskriver yrkeslärarna att 
de informerat eleverna muntligt innan APL-perioden och enligt dem ser kommunikationen ut 
på följande sätt: 

Eleven fick information om vad som bedöms på APL av läraren, eleven fick informationen muntligt innan 
APL startade och fick veta vem som skulle bedöma samt vilka moment som skulle bedömas, eleven fick 
också information av läraren innan APL startade om vilken kurs som momenten ingick i (Elander, 2013, 
s.20). 

Ingen av elevernas svar överensstämmer med lärarnas beskrivning av hur informationen har 
kommunicerats och vad som har kommunicerats. Hon förklarar detta i sin undersökning med 
olika störningar i kommunikationen och brister i kommunikationsprocessen. I denna 
undersökning ser man tydligt hur viktigt det är med kommunikation. Yrkeslärarna tycker att 
de tydligt har kommunicerat vem som skall bedöma dem samt vad som skall bedömas. De 
flesta av eleverna har ingen aning om detta säger de. En av de tillfrågade eleverna säger att 
hen tog själv reda på vilka kursmoment som skulle bedömas. En annan elev säger att hen fått 
informationen av läraren efter halva APL-perioden. 

2.4 Den tidigare forskningens betydelse för denna studie 
Något som är mycket centralt och återkommande i de studier jag tagit del av är att en tydlig 
bedömningspraktik är mycket viktig för att få en så bra koppling mellan skolans mål och 
APL-platsen som möjligt. 

Alla studierna jag läst är gjorda på olika yrkesprogram. Min studie skiljer sig från de övriga 
på så sätt att mina respondenter kommer från samma yrkesprogram, Handels och 
administrations-programmet. 
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3 Teori  
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska perspektiven och de begreppsliga verktyg som används 
för att analysera, tolka och förstå den insamlade empirin. 

3.1 Bedömningspraktiker 
Bedömningspraktiker på APL kan till exempel vara: APL-besök, trepartssamtal eller 
bedömningsmatriser/checklistor. 

Arbetsplatsbesök/Trepartssamtal för att få till en så framåtriktad återkoppling som möjligt 
behöver man sitta ner och titta på vart eleven skall, hur långt eleven har kommit och hur 
eleven skall gå vidare för att nå målen. Alla tre parter måste vara väl införstådda med vilka 
målen är och hur man skall nå dem. Det finns olika digitala lösningar idag som kan 
möjliggöra att trepartssamtal kan genomföras även om det finns begränsningar för att träffas 
rent fysiskt exempelvis att arbetsplatsen är utomlands eller i en annan del av landet. 

Bedömningsmatriser/Checklista kan vara ett sätt att systematisera kunskapsbedömning i 
form av en tabell. Bedömningsmatris kan användas för att tydliggöra målen i form av 
konkreta kunskapskrav. I en bedömningsmatris beskrivs vad som bedöms men även 
skillnaderna mellan kvaliteten i det man skall kunna. I en vanlig form av matris innehåller 
första kolumnen det centrala innehållet som skall bedömas. Första raden beskriver de olika 
kvalitetsnivåer i form av betygsbokstav eller som texter: behöver förbättras, godtagbar, bra, 
utmärkt. Övriga rader beskriver kunskapskvaliteter, vilket är en beskrivning av hur arbetet ser 
ut i de olika kvalitetsnivåerna. Man kan använda matriser för att göra helhetsbedömningar 
men även av specifika arbetsuppgifter (Skolverket, 2011). Checklista kan vara ett annat sätt 
att systematisera kunskapsbedömningen som underlag för uppföljning. Där skrivs en lista med 
specifika arbetsuppgifter. Handledaren eller läraren bockar vilka arbetsuppgifter eleven har 
utförts, självständigt eller tillsammans med handledare. 

I Nybergs (2015) studie ansåg de flesta yrkeslärarna att det var av största vikt att 
bedömningspraktiken är tydlig i samband med APL. De påpekar även att det är viktigt att 
eleverna vet vad som bedöms, hur det bedöms och när det bedöms. Nyberg skriver att i 
skolinspektionens granskningsrapport går det att läsa att majoriteten av yrkeslärarna bedömer 
annat än det som står i styrdokumentens riktlinjer och ämnesplanernas innehåll. Rapporterna 
visar också att det finns en otydlighet i vad som bedöms och hur det bedöms, detta leder till 
både en validitets- och rättsäkerhetsproblematik för eleven vid den betygssättning som sker i 
slutet av en kurs. En tydlig bedömningspraktik kan motverka att det sätts betyg på sådant som 
inte står i styrdokumentens riktlinjer och ämnesplanernas innehåll. 

3.2 Uppföljning 

Genom att dokumentera och följa upp de olika nyckelkvalifikationerna och de specifika 
yrkeskunskaperna kan praktiska yrkeskunskaper synliggöras och bedömas (Tsagalidis, 2009; 
Lindström, 2014). När eleven utför en handling bör det göras i ett relevant och realistiskt 
sammanhang. De kan då få en konkret och direkt återkoppling av t ex handledare på APL-
platsen eller i praktiska ämnen i skolan.  

Nyckelkvalifikationer (generella kvalifikationer oavsett yrke): 

- Självständighet 
- Förmåga att planera, organisera och lösa problem 
- Förmåga att lära sig att lära 
- Samarbete 
- Kundkontakt 
- Kommunikation 
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- Initiativkraft 

Specifika yrkeskunskaper (skicklighet inom yrkesområdet): 

- Specifika arbetsuppgifter 
- Yrkespraxis 
- Arbetsprocesser 

Det är viktigt att man tar in information av handledaren för att skapa en helhetsbedömning av 
eleven. Innan detta görs är det viktigt att man informerat handledaren om de uppgifter eleven 
ska utföra och vad som ska bedömas i dessa uppgifter.  

3.3 Återkoppling 
I skolverkets stödmaterial, Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket, 2011) går det att läsa 
om bedömning för lärande, formativ bedömning. Där visar forskarna Hattie & Timperley 
(2007) hur de har utformat en modell för framåtsyftande återkoppling. I deras modell används 
tre frågor som utgångspunkt:  

1. Var är jag nu? (feedback) 
2. Vad är målet? (feed-up) 
3. Hur ska jag komma vidare? (feed-forward)  

Dessa tre frågor kan man ha i åtanke när man arbetar med de fem nyckelstrategier för 
formativ bedömning: 

1. Vad skall eleven lära sig? Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och vara 
delaktiga i sitt lärande. 

2. Vad kan de redan? Undervisningen bör utformas så att både lärare och elev förstår vad 
eleven kan i förhållande till målen. Undervisningen bör möta elevens behov och 
förutsättningar.    

3. Hur skall eleven göra för att komma vidare? Genom återkoppling från lärare, andra 
elever eller eleven själv kan man föra lärandet mot målet. 

4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande? Genom kamratbedömningar så lär sig 
elever hur olika kvaliteter ser ut och bedöms. 

5. Hur kan eleverna bedöma och styra det egna lärandet? Genom att bedöma sig själv 
stärks förmågan att ta ansvar och styra det egna lärandet. 

En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen med undervisningen klargörs och 
information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen samt att återkoppla detta 
till eleven så att eleven kan jobba vidare mot målen (Skolverket, 2011). 

3.4 Kommunikation 
Nilsson och Waldemarsons (1995) definition av kommunikation förklaras med att order 
kommer från latinets ”communicare” vilket betyder att något blir gemensamt. Detta är extra 
viktigt när bedömning och återkoppling skall kommuniceras. Det får inte bara bli en produkt 
för läraren utan något gemenast för elev/handledare. 
 
Säljö (2000) menar att man lär sig genom integration med andra människor. I ett 
sociokulturellt perspektiv betraktas inte kunskaper som färdigförpackade enheter som kan 
lagras någonstans. Kunskap nyttjas i handlande och utgör medel för att lösa problem och för 
att hanterar kommunikativa och praktiska situationer. Språket blir då en viktig del på APL-
platsen. På APL-platsen får eleven en chans att lära sig ”korrekt fackspråk” som det står i 
kunskapskvalitéer för flera av kurserna på Handels- och administrationsprogrammet.  
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En återkoppling som stödjer lärandet präglas av dialog mellan elev och lärare. Där 
utgångspunkten i den bedömning som gjorts av elevens prestationer eller förståelse och vara 
framåtblickande (William, 2010). 

Tveiten (2014) skriver i boken Yrkesmässig handledning – mer än ord om ett vanligt 
arbetssätt på yrkesutbildningar som kallas hantverkstraditionen. I praktiken betyder det att 
handledare visar hur man gör och eleven härmar och försöker göra på samma sätt. Mycket av 
kunskapen är då tyst eller underförstådd, till skillnad från traditionell undervisning där läraren 
förmedlar sin kunskap muntligt eller i text. Synsättet på lärande är det samma, det finns en 
lärare som innehar kunskap som skall förmedlas till eleven. Det är viktigt att eleven blir 
delaktigt i uppgifterna och inte bara någon som tittar på och är passiv. 

4 Metod 
I följande avsnitt redogörs för de metoder som använts: kvantitativ undersökning och 
kvantitativ analys, hur urvalet gått till samt forskningsetiska hänsyn. Jag har valt att använda 
mig av en kvantitativ metod (Bryman, 2011). 

Jag ville undersöka bedömningspraktiken för så många handels- och administrationsprogram 
som möjligt därför valde jag att göra en Survey-undersökning för den lämpar sig för stora 
mängder data eftersom den sammanställs i tabellform automatiskt.  

Frågeformuläret skapades på www.surveymonkey.com för där har jag skapat undersökningar 
förut med mina elever. 

Det blev sammanlagt sexton inbjudningar till att delta i enkäten. Jag valde i första hand de 
handels- och administrationsprogram som ligger i Västra Götaland, endast två svarade. Det 
geografiska området utökades då till hela Sverige eller rättare sagt till de hemsidor som hade 
en email-adress till sitt handelsprogram. Då tillkom det tre inbjudningar till. Samtidigt som 
enkäten utökades skickades en påminnelse till de fjorton som inte svarat på enkäten. Det har 
kommit in totalt sex svar. Från orterna Tranemo, Strömstad, Lerum, Skövde och Sandviken, 
Ludvika. 

De som svarade på enkäten uppmanades även att skicka sina dokument t.ex. checklistor, 
loggböcker, kunskapsmatriser mm till mig men ingen har gjort det. 

Även mina elever på Handels- och administrationsprogrammet fick svara på frågor via en 
enkät om hur de upplevde den checklista och de kunskapsmatriser jag tagit fram och de har 
testat under vårterminen. Det var åtta som svarade anonymt på enkäten. 

4.1 Insamlingsmetod: kvantitativ undersökning 
Med Survey kan jag göra en undersökning på en större avgränsad grupp med hjälp av ett 
frågeformulär. Survey-undersökningar gör att man kan samla information om ett större antal 
variabler. Det går även samla stora mängder information med ett begränsat antal variabler. En 
surveyundersökning brukar besvara frågorna när, var, vad och hur. Jag vill just veta detta 
exempelvis vad bedömer man, när och hur? En Survey-undersökning passar mitt syfte 
perfekt. 

Metoden för genomförandet av studien är kvantitativ. Respondenterna skulle frivilligt få svara 
på frågorna i lugn och ro när det passade dem. 

Enkäter passar respondenternas behov bättre, eftersom de kan besvaras då respondenterna har tid och 
möjlighet. (Bryman, 2011 s.229) 



 10 

Enkäten begränsades till av åtta frågor, jag ville inte att respondenterna skulle tröttna. Enligt 
Bryman (2011) bör det inte ställas alltför många frågor som respondenterna upplever som 
oviktiga. Så jag gjorde enkäten kort och koncis. 

4.2 Analysmetod: kvantitativ och kvalitativ analysmetod 
När jag fått in alla svar på mina enkäter. Kommer jag redovisa rådata indelat efter de 
forskningsfrågor som de besvarat. Respondenterna har både svarat på kvantitativa frågor och 
kvalitativa frågor i form av fria kommentarer till många av frågorna. 

De centrala begreppen i denna studie är bedömningspraktik, uppföljning, återkoppling och 
kommunikation. Jag använde de centrala begreppen när jag analyserade min empiri för att 
försöka förstå hur yrkesprogram bedömer eleverna lärande på APL-platsen och vad det har 
för betydelse för en rättssäker bedömning. 

4.3 Studiens tillförlitlighet 
Data har samlats in frivilligt, alla som har deltagit i undersökningen har själva valt att svara på 
frågorna. Det finns en risk att av alla som undersökningen skickats till är det bara är de skolor 
som har ett väl fungerande APL-arbete som har svarat på frågorna.  

Under nästkommande rubrik beskrivs på vilka grunder mitt urval skett. 

4.4 Urval 
Jag gjorde ett bekvämligheturval vilket innebär att respondenterna fanns tillgängliga för mig 
(Bryman, 2011). Jag hittade mailadresserna via skolornas hemsidor. 

I studiens planeringsfas var min tanke att jämföra ca 25-30 olika Handels- och 
administrationsprogram så att jag skulle få en bredd på mina svar. Att jag inte hittade 
mailadresser till många av skolorna gjorde att det blev en mycket mindre undersökning än vad 
jag hade tänkt mig. Hälften av de tillfrågade valde att svara vilket inte gjorde inte saken 
bättre. Jag uppmanade de som deltog att maila mig de dokument som används till uppföljning 
och dokumentation. Det har ingen av respondenterna gjort. Om ett par djupintervjuer tillagts 
hade det nog varit lättare att få ta del av deras dokumentation. 

Studien avgränsas till ett specifikt program på flera gymnasieskolor för att få en homogen 
grupp med liknande förutsättningar. Som nybliven APL-ansvarig var det extra intressant att se 
skillnader/likheter mellan de olika handels- och administrationsprogrammen och de olika 
skolorna.  

Ur ett tidigare examensarbete.  

Det hade också varit intressant att genomföra studien avgränsat till ett program på flera gymnasieskolor. 
Detta för att jämföra program med samma eller liknande förutsättningar för APL (Evjenth, 2015, s.49) 

Eftersom skolorna som valdes ut var spridda i Sverige passade det bäst att skapa en enkät som 
sedan mailades till de handels- och administrationsprogram som hade en e-post till 
programansvarig eller motsvarande på deras hemsida. 

4.5 Forskningsetiska hänsyn 
Ett forskningsetiskt krav är ett informationskrav. Det innebär att respondenterna informeras 
om undersökningens syfte samt att  

deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de så önskar (Bryman, 2011, s. 131).  
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Samtliga respondenter informerades skriftligt i början av enkäten. De elever som svarade på 
min survey fick även muntlig information innan frågorna skickades ut. 

Några av respondenterna var under 18 år. Enligt Bryman (2011) krävs vårdnadshavares 
samtycke för minderåriga men enligt Vetenskapsrådet (u.å.) krävs det i första hand för 
respondenter vilka är under 15 år och om frågorna är av etiskt känslig karaktär. Innan enkäten 
skickades ut till eleverna tillfrågades rektorn på skolan om det gick bra eftersom eleverna 
skulle svara anonymt. Enkäten besvarades via en länk till www.surveymonkey.com. Med det 
så uppfyller jag konfidentialitetskravet, det vill säga att  

alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 
2011, s.132).  

De skolor som svarat på surveyn har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte har fått 
tillgång till dem. Jag har döpt om skolorna till respondent 1, 2 osv. 

Nyttjandekravet innebär att fakta som insamlats bara får användas till det syfte som 
respondenterna har samtyckt till (Bryman, 2011). Surveyn kommer alltså inte att användas till 
något annat än denna undersökning. 

5 Resultat 
Nedan presenteras rådata av min studie. Enkätfrågorna har valts ut och delats in efter 
forskningsfrågorna de besvarat. 

Jag har gjort en kvantitativ undersökning genom enkätundersökning till handel och 
administrationsprogram mestadels inom Västra Götaland. Den har även kompletterats med en 
kvantitativ undersökning genom enkätundersökning till mina elever. 

5.1 Hur ser de vanligaste bedömningspraktikerna ut? 
Min första forskningsfråga lyder: Hur ser de vanligaste bedömningspraktikerna ut? För att 
undersöka hur bedömningspraktiker ser ut, så har jag frågat: Hur följs eleven upp under 
pågående APL? Så här svarade yrkeslärarna: 

 

Tre har även skrivit i kommentarsfältet: 

Respondent 1: ”De får också skriva dagbok och göra rapporter efter sin apl-tid” 
Respondent 2: ”Två besök/4 veckors praktik-period där vi lärare har med checklistan och 
besök två är ett trepartssamtal” 
Respondent 3: ”Vi har själva arbetat fram checklistor för de generella kompetenserna och de 
handelsspecifika kompetenserna, samt att vi har kopplat programmet mot Svensk Handels 
utbildningskoncept Lärling i butik där vi får kursmaterial som är utarbetat mot de olika 
kurserna. Vi besöker eleven var 14:de dag samt utför trepartssamtal kontinuerligt.” 

Alla respondenterna har svarat att de följer upp eleven med besök och trepartssamtal. Fem av 
sex av respondenterna svarar att de använder checklista. 

F6 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 
Checklista X X X  X X 
Besök X X X X X X 
Trepartssamtal X X X X X X 
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5.2 Uppföljning och återkopplingens betydelse för elevernas lärande  
Min andra forskningsfråga lyder: Hur genomförs uppföljning och återkoppling och vad har 
det för betydelse för elevernas lärande och rättssäker bedömning? För att undersöka elevens 
lärande ställde jag frågan: Vad är största utmaningen med att säkerställa att eleven genomför 
alla planerade moment under sin APL? Så här svarade yrkeslärarna: 

Respondent 1: ”Att eleverna inte har för hög frånvaro” 
Respondent 2: ”Att handledaren inte är sjuk under elevens praktikperiod” 
Respondent 3: ”Att tidsmässigt besöka och få till trepartssamtal” 
Respondent 4: ”Att få tillräckligt med tid för besöken.” 
Respondent 5: ”Att man inte är med eleven hela tiden och kan se utvecklingen.” 
Respondent 6: ”Tiden att besöka” 
 
Tre av respondenterna har svarat att de behöver mer tid för att besöka alla APL-platserna. Två 
av respondenterna tycker att frånvaro är den större utmaningen. En respondent anser att den 
största utmaningen är att inte läraren är närvarande och kan se elevens utveckling under APL-
perioden. 

Jag ställde även en fråga till eleverna: När lära du dig som mest på din APL-plats? Beskriv 
några situationer eller annat som har stor betydelse för inlärning. Så här svarade eleverna: 

Respondent 1: ”När man får lite fri hand så man kan mixtra och trixa lite :D” 
Respondent 2: Hoppade över denna fråga. 
Respondent 3: ”Mycket kundbemötande!” 
Respondent 4: ”När man får göra grejer som dom säger till en att göra eller göra från eget 
initiativ” 
Respondent 5: Hoppade över denna fråga. 
Respondent 6: ”Hur man ska bemöta kunden, hjälpa till att hitta rätt sak som de letar efter 
och kundservice” 
Respondent 7: ”När jag står i kassan och får bemöta kunder. När de ställer frågor jag inte vet 
svaret på tar man reda på svaret och då vet man det när nästa kund frågar om det.” 
Respondent 8: ”När jag får en uppgift och får göra den själv på egen hand. Det betyder 
mycket när en handledare kan ge en uppgift, att det har en viss tillit till en.” 

5.3 Uppföljning och återkopplingens betydelse för rättssäker bedömning 
I förra avsnittet fokuserade jag på elevens lärande. I detta avsnitt fokuserar jag på uppföljning 
och återkoppling och vilken betydelse det har för bedömningen. För att undersöka rättssäker 
bedömning har jag ställt följande fråga: Tycker du att du får den hjälp du behöver av APL-
platsen för att skall kunna sätta betyg i aktuell kurs? Så här svarade yrkeslärarna: 

Respondent 1: ”Eftersom jag är ute och besöker eleverna regelbundet så får jag en god 
överblick av vad de gör och i samråd får de fler utmaningar och arbetsuppgifter på sin 
arbetsplats.” 
Respondent 2: ”Jag ställer ju frågorna???” 
Respondent 3: ”Vid det sista trepartssamtalet/termin diskuterar APL-ansvarig lärare 
tillsammans med handledare och elev vilket betyg som eleven nått och där på plats sätts även 
betyget.” 
Respondent 4: ”Samtal samt dokumentation med handledare ger hjälp och vägledning till 
betygsättningen” 
Respondent 5: Svarade ej på frågan. 
Respondent 6: ”Trepartssamtal” 
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Fem utav de sex respondenterna har svarat att de får eller kan få hjälp av APL-platsen för att 
kunna sätta betyget i den aktuella kursen. Den sjätte respondenten svarade inte på frågan. 
Trepartssamtalet har hälften tagit med som ett viktigt moment för att kunna betygsätta. 

5.4 Vilken betydelse har kommunikationen för elevernas lärande 
Min tredje forskningsfråga lyder: Vilken betydelse har kommunikationen mellan lärare, elev 
och APL-plats för bedömningen av lärandet? För att undersöka kommunikationens betydelse 
för lärandet ställde jag följande tre frågor till eleverna:  

- När du är på din APL-plats tänker du då på att APL-platsen har få fått 
kursmål/bedömningsmatriser av skolan? 

- Har du någon hjälp av att fått dessa kursmål/bedömningsmatriser? 
- Om du t ex blir satt på att galga kläder ALLA dagarna eller städa lagret skulle då 

kunna tänka dig använda dig av kursmålen/bedömningsmatriserna och själv kräva att 
få uppgifter som gör att du kan uppfylla målen? 

Sex elever av åtta har svarat att de tänker på de kursmål/bedömningsmatriser som de har fått 
med sig ut till sina APL-platser. De allra flesta av eleverna har svarat att de har hjälp av att 
veta vilka kursmål/bedömningsmatriser. Endast två har svart att de inte har någon hjälp av att 
veta kursmålen/bedömningsmatriser. Alla eleverna har svarat att de kan använda sig av 
kursmålen/bedömningsmatriserna för att ställa krav på APL-platsen för att få utveckla sina 
kunskapskvaliteter.  

5.6 Sammanfattande analys av resultatet 

Sammanfattningsvis kan jag se att alla respondenter verkar ha en väl fungerande 
bedömningspraktik. Genom att dokumentera och följa upp de olika nyckelkvalifikationerna 
kan praktiska yrkeskunskaper synliggöras och bedömas. För att kommunicera med eleven när 
de är ute på APL behövs rutiner som går att anpassa efter olika arbetsplatser. 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Jag ville undersöka bedömningspraktiken på så många handels- och administrationsprogram 
som möjligt därför valde jag att göra en Survey-undersökning för den lämpar sig för stora 
mängder data. Där skapas undersökningar med flervalsfrågor eller öppna frågor på en 
hemsida www.surveymonkey.com som sedan skickas ut via e-post till respondenterna. Svaren 
kommer automatiskt in till hemsidan och visas för mig som diagram. Detta skulle passa 
utmärkt till en stor undersökning.  

Jag skapade mina frågor och ville ha flervals frågor men även komplettera dem med öppna 
svar. Men tänkte att jag kanske skulle få för många svar. Då bestämde jag mig för att 
begränsa mig till handels och administrationsprogram inom Västra Götaland. Jag tänkte hitta 
e-postadresserna på skolornas hemsidor. Jag vill ha e-postadressen direkt till 
programansvarig. Jag hittade sexton e-postadresser. Men det var bara två som svarade på min 
enkät i första utskicket. Jag började då leta efter e-postadresser i hela Sverige. Då hittade jag 
tre till samtidig som jag skicka min survey till de nya adresserna så skickade jag en 
påminnelse till de fjorton i Västra Götaland som inte svarat ännu. Totalt svarade sex 
respondenter på min undersökning.  
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En fundering på till varför så få svarade på min enkät kan vara att bara de som har en väl 
fungerande bedömningspraktik har svarat på min enkät. Jag har i efterhand nu funderat på att 
man kunde ha ringt de skolor som jag inte hade någon e-post sin hemsida och kanske fått den 
ändå. 

Respondenterna uppmanades även att skicka sina dokument t.ex. checklistor, loggböcker, 
kunskapsmatriser mm till mig, men det har ingen gjort. Det var synd att jag inte har fått tagit 
del av respondenternas dokument. Om jag hade lagt till några djupintervjuer så hade jag 
kanske haft större chans att få ta del av deras dokument.  

6.2 Resultatdiskussion 
I den här delen kommer jag kommer med hjälp av de begreppsliga verktyg jag beskrev i 
teoriavsnittet; bedömningspraktiker, uppföljning, återkoppling och kommunikation diskutera 
min studie i förhållande till syfte och frågeställningar med stöd av bakgrund och tidigare 
forskningen. Syftet med studien är att skapa kunskap om hur yrkesprogram bedömer 
elevernas lärande på APL-platsen, och vad det har för betydelse för en rättssäker bedömning.  

6.2.1 Bedömningspraktiker 

En tydlig bedömningspraktik kan motverka att det sätts betyg på sådant som inte står i 
styrdokumentens riktlinjer och ämnesplanernas innehåll. Alla respondenter i min 
undersökning verkar ha en väl fungerande bedömningspraktik. Det verkar finnas tydliga 
rutiner för hur ofta man gör arbetsplatsbesök och trepartssamtal. 

Arbetsplatsbesök/Trepartssamtal. Precis som i Nybergs (2015) studie använde sig alla i 
min studie av arbetsplatsbesök och trepartssamtal. De beskriver att de har flera besök under 
APL-perioden och något av besöken är ett trepartssamtal. Skolverket (2015) har inte reglerat 
hur ofta arbetsplatsbesöken skall vara. Det är bara regalerat att eleven har rätt att få 
fortlöpande återkoppling på vad eleven hittills har utvecklat och vad eleven behöver utveckla 
mer för att nå bättre resultat. Trepartssamtalet blir då extra viktigt när både 
elev/handledare/lärare måste vara väl införstådda med vilka målen är. Så att man sitta ner och 
titta på vart eleven skall, hur långt eleven har kommit och hur eleven skall gå vidare för att nå 
målen.  

Precis som i Evjenths (2015) studie svarar lärarna här att tiden inte räcker till. Det är rektorns 
skyldighet att se till att det finns tid till uppföljning och återkoppling. För att främja kvalitet 
på i APL-verksamheten är det viktigt att följa elevernas prestationer och kunskapsutveckling. 
Det är viktigt för att lärarna skall kunna sätt korrekta betyg som möjligt på de kurser där det 
ingår APL (Skolverket, 2016d). Tiden för arbetsplatsbesök verkar vara det största hindret för 
att sätta rättssäkra och likvärdiga betyg. Men vi kommer aldrig ifrån att vi inte är med eleven 
hela tiden under APL-perioden men vi förväntas bedöma dem som om vi hade varit med hela 
tiden. Av erfarenhet vet jag att även handledaren på APL-platsen inte heller är med hela tiden, 
det kan bero på att hen inte arbetar just dessa dagar eller är sjuk eller hemma med sjuka barn. 
Detta säger även de yrkeslärare som jag har frågat i min studie. Ett flertal gånger när jag 
kommer på spontana APL-besök är handledaren inte där. 

Bedömningsmatriser/Checklista. Fem av sex av respondenterna svarar att de använder sig 
av checklista vid arbetsplatsbesöken. Checklista är ett sätt att systematisera 
kunskapsbedömning och synliggöra områden som eleven skall öva på för både elev och 
handledare. En respondent har svarat att de har arbetat fram checklistor för de generella 
kompetenserna och de handelsspecifika. Detta är bra för Nyberg (2015) skriver att i 
skolinspektionens granskningsrapport går det att läsa att majoriteten av yrkeslärarna bedömer 
annat än det som står i styrdokumentens riktlinjer och ämnesplanernas innehåll. Har man då 
jobbat fram checklistor och bedömningsmatriser så minskar risken att bedöma annat än det 
som skall bedömas. 
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6.2.2 Uppföljning 

APL kan ge eleverna en verklighetsförankring på riktigt, detta har skolan lite svårt att ge 
eleverna. Flera av eleverna uppskattar att få vara en i arbetslaget, att de får fria händer och bli 
betrodda med arbetsuppgifter. Att få känna sig behövd är viktigt genom att exempelvis med 
att hjälpa kunder tillrätta. 

När jag läser elevernas svar tycker jag mig se att eleverna vill ha en yrkesidentitet. Enligt 
skolverket (2011) skall det arbetsplatsförlagda lärandet leda till just det. 

bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en 
del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats (Skolverket, 2011, s. 25-26). 

I elevernas svar hittar jag flera av nyckelkvalifikationer; Självständighet, Förmåga att planera, 
organisera och lösa problem, Förmåga att lära sig att lära, Samarbete, Kundkontakt, 
Kommunikation, Initiativkraft. Genom att dokumentera och följa upp de olika 
nyckelkvalifikationerna och kan praktiska yrkeskunskaper synliggöras och bedömas 
(Tsagalidis, 2009; Lindström, 2014).  

På en skola hade man tagit fram checklista för nyckelkvalifikationer och specifika 
yrkeskunskaper. Det är så synd att jag inte har fått tagit del av deras checklista. 

6.2.3 Återkoppling/bedömning 

För att få till en återkoppling som är framåtsyftande blir trepartssamtal viktig. Där kan alla tre 
parter; handledare, elev och lärare sätta sig ner och diskutera vad eleven skall lära sig under 
sin APL-tid. De fem nyckelstrategierna är bra att använda sig av för att få en formativ 
bedömning Skolverket (2011). Vad skall eleven lära sig? Läraren behöver förmedla till elev 
och handledare vilka kursmål och kunskapskrav som eleven skall arbeta mot. Efter det bör 
man diskutera vad eleven redan kan och hur skall eleven göra för att komma vidare? Detta är 
återkommande frågor som man bör ställa under hela APL-perioden.  

Samtliga yrkeslärare i undersökningen säger att de är ute och besöker arbetsplatsen och har 
trepartssamtal. Men att det kan vara problem med att hinna med alla besök samt att elev eller 
handledare inte finns på plats av olika anledningar. 

När bedömning sen skall ske så är det viktigt att man tar in information av handledaren för att 
skapa en helhetsbedömning av eleven.  

6.2.4 Kommunikation 

Kommunikationen går som en röd tråd genom hela bedömningsarbetet. Det är viktigt att man 
gör bedömningspraktiken, uppföljning, återkoppling/bedömning till något gemensamt Nilsson 
och Waldemarsons (1995) och inte bara en produkt för läraren. Eleverna svara att de kan 
avvända sig av de kursmål som de fått med sig ut på APL-platsen för att få göra olika 
arbetsuppgifter och inte bara göra samma sak varje vecka.  

Säljö (2000) menar att man lär sig genom integration med andra människor. Flera av eleverna 
svara att i kundbemötande och med kundservis är då de lär sig som mest. I dessa situationer är 
även språket viktigt så att man kan kommunicera med kunder och därmed även få ett 
fackspråk. 

Tveiten (2014) skriver om hantverkstraditionen där det är viktigt att eleven blir delaktig i 
uppgifterna på arbetsplatsen. En elev svara på frågan om när hen lär sig som mest på APL-
platsen, svarar ”När jag får en uppgift och får göra den själv på egen hand. Det betyder 
mycket när en handledare kan ge en uppgift, att det har en viss tillit till en.”  
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För att kommunicera med eleven när de är ute på APL behövs rutiner som går att anpassa 
efter olika arbetsplatser. För att komplettera Arbetsplatsbesöken finns idag många digitala 
hjälpmedel. Om eleven till exempel gör sin praktik på annan ort eller det finns andra hinder 
för besök. Det finns även olika branschorganisationer som tagit fram digitala lösningar t ex 
TYA Transportfackets yrkes- & Arbetsmiljönämnd har en app som handledare/lärare/eleven 
kan dokumentera APL-arbetet för gymnasiala yrkesprogram inom transportsektorn.  

7 Slutsatser 
Jag ser att de flesta av de handels- och administrationsprogram som har svarat på enkäten har 
ett väl fungerande APL-arbete. De verkar ha bra rutiner för både anskaffning, besök samt 
uppföljning av elevernas kunnande, en bra bedömningspraktik. De flesta skattar 
trepartssamtalet högst men ser ändå ett problem med att få tid till dessa samtal på grund av 
frånvaro, av elev, handledare eller lärare. Då blir det bara loggbok och checklista kvar till 
bedömningen av elevernas kunskapsutveckling. Om man bara har loggbok och checklista som 
underlag till betygsättningen då är det bara eleven och handledaren som har tolkat det centrala 
innehållet och kunskapskvalliterna. Enligt Skolverket (2011) behövs lärarens kunnande och 
profession till betygssättningen. 

7.1 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att ställa frågor kring de nationella APL-utvecklare och APL-
utbildningarna som skolverket har tagit fram. Hur många har gått utbildningen, har skolorna 
utnyttjat de nationella APL-utvecklarna. Har detta gett mätbara resultat? 

Vidare kan det undersökas om vi ställer för lätta krav på våra elever? Jag tittar på 
kunskapskvalliterna för betyget E i den kursen Servicekunskap och de två centrala innehåll 
som ligger på APL-platsen hos oss. 

• Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare enklare 
arbetsuppgifter inom service. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med 
viss säkerhet på ett kundanpassat sätt. 

• Eleven utför uppgifterna i samråd med handledaren på ett säkert och tillfredsställande 
sätt.  

För framtida studier om APL hade det varit intressant att intervjua arbetsgivare inom olika 
branscher om dessa kunskapskvaliteter räcker. 
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9 Bilagor 
Här presenteras bilagorna till detta examensarbete 

Bilaga 1 Enkätfrågorna till handelsprogrammen 
 
Titel: APL på Handelsprogrammet 
 
Är lärandet på APL-platsen kopplat till utbildningens krav och mål? 
 
Denna enkät genomförs inom ramen för mitt examensarbete i pedagogik med inriktning mot 
yrkesutbildning på Högskolan i Skövde vårterminen 2016. Medverkan i denna enkät är 
frivillig. Svaren från denna enkätundersökning kommer att sammanställas och redovisas i mitt 
examensarbete. Ingen förutom jag själv, min examinator, min handledare och opponent 
kommer att få tillgång till de besvarade enkäterna i sin helhet.  
 
Frågorna 
 
Fråga 1 
I vilken kommun finns er skola? Hur många elever har ni på ert Handels- och 
administrationsprogram? 
 
Fråga 2 

Tillhandahåller det lokala programrådet alla APL-platser som ni behöver? 

£ Ja 

£ Nej 

£ Kommentar 

 

Fråga 3 

Söker eleven själva sina APL-platser? 

£ Ja 

£ Nej 

£ Annat 

 

Fråga 4 

Vilken kurs/kurser ligger på APL-platsen, och hur stor del av kursen/kurserna? Vem har 

bestäm det? 

 

Fråga 5  

Vem bestämmer vilka moment av kursens centrala innehåll som skall uppfyllas under APL? 

 

Fråga 6 

Hur följs eleven upp under pågående APL? 
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£ Checklista 
£ Besök 
£ Trepartssamtal 
£ Kommentar 

 

Fråga 7 

Vad är den största utmaningen med att säkerställa att eleven genomför alla planerade moment 

under sin APL? 

 

Fråga 8 

Tycker du att du får den hjälp du behöver av APL-platsen för att skall kunna sätta betyg i 

aktuell kurs? 

£ Om ja, vad har du fått som hjälpt dig sätta betyg? 

£ Om nej, vad skulle du vilja ha för att hjälpa dig sätta betyg? 

£ Kommentar 
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Bilaga 2 Enkätfrågorna till eleverna 
 

Titel: Bedömningsmatriser på APL 

 

Fråga 1 

Vilken klass gå du i? 

£ HA15 
£ HA14 
£ HA13 

 

Fråga 2 

När du är på din APL-plats tänker du då på att APL-platsen har få fått 
kursmål/bedömningsmatriser av skolan? 

£ Ja 
£ Nej 

 

Fråga 3 

Har du någon hjälp av att fått dessa kursmål/bedömningsmatriser? 

£ Ja 
£ Nej 
£ Kommentar 

 

Fråga 4 

Om du t ex blir satt på att galga kläder ALLA dagarna eller städa lagret skulle då kunna tänka 
dig använda dig av kursmålen/bedömningsmatriserna och själv kräva att få uppgifter som gör 
att du kan uppfylla målen? 

£ Ja 
£ Nej 
£ Kommentar 

 

Fråga 5 

När lära du dig som mest på din APL-plats? Beskriv några situationer eller annat som har stor 
betydelse för inlärning. 


