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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Svensk skola är under utveckling. En ny läroplan håller på att implementeras och 
behörighetskraven för lärarna ökar därmed. Elever som idag väljer att gå ett treårigt 
yrkesprogram i gymnasieskolan ska erbjudas minst femton veckors arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). Under nästan en termins tid kommer alltså eleven att undervisas av en 
utomstående person som sällan har någon pedagogisk utbildning.  

För bara något år sedan när vi fortfarande jobbade inom industrin respektive 
restaurangbranschen handledde vi själva många gymnasieelever. Vi var då lyckligt 
ovetande om de krav som ställs på eleverna och de mål som de förväntas uppnå under 
det som då benämndes arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Ingen av oss hade det 
formella ansvaret gentemot skolan, den rollen intogs av en arbetsledare, men i 
praktiken stod vi för själva handledningen. Oftast skedde handledningen genom att vi 
visade enkla moment som eleven sedan fick kopiera. Det fanns sällan någon planering 
för hur handledningen skulle gå till, utan eleven fick helt enkelt medverka i det dagliga 
arbetet genom att utföra rutinarbetsuppgifter. Vår yrkeskompetens var stor, men 
handledarkompetensen begränsad.  

Sedan något år tillbaka arbetar vi båda som yrkeslärare och vi har då fått nya 
perspektiv på handledningen under det arbetsplatsförlagda lärandet. Som lärare har vi 
en önskan om att handledaren under APL ska ge eleven möjlighet till ett optimalt 
lärande, men många handledare har dock svårt att leva upp till detta. Ofta gör bristen 
på APL-platser att det ställs låga eller inga krav på kompetensen hos handledaren. 

Både i egenskap av lärare och som handledare har vi sett att handledarnas kompetens 
spelar stor roll för hur väl det arbetsplatsförlagda lärandet fungerar. Ett lyckat 
arbetsplatsförlagt lärande kan ge eleven kunskaper, förmågor och arbetslivserfarenhet 
som i många fall skolan inte har möjlighet att ge. För detta krävs dock kompetens hos 
handledaren. Finns denna kompetens hos dagens handledare? Skolan har ett stort 
ansvar för urval, kommunikation, planering och handledarutbildning. Tar skolan detta 
ansvar? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom litteraturstudier och intervjuer med yrkeslärare 
och handledare undersöka vilken kompetens skolan tycker är viktig för handledning 
under det arbetsplatsförlagda lärandet samt några handledares syn på sin egen 
kompetens. Utifrån utfallet av vår studie vill vi sedan föreslå möjliga insatser för att 
höja handledarnas kompetens och optimera interaktionen mellan handledare och elev i 
det arbetsplatsförlagda lärandet.  

 Vilka krav ställer lärare, styrdokumenten och skolinspektionen på handledarnas 
kompetens i det arbetsplatsförlagda lärandet?   

 Vilken kompetens bedömer några handledare att de själva har?  

 Finns det en diskrepans mellan handledarnas och lärarnas syn på 
handledaruppdraget? 
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1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att enbart intervjua handledare inom hotell- och industribranschen och 
lärare som representerar hotell- och restaurangprogrammet samt industriprogrammet i 
gymnasieskolan. Vi har därmed valt att studera de branscher där vi själva är 
verksamma. I resultatdelen sammanställer vi svaren från de olika branscherna i en 
gemensam redovisning. Studien innebär alltså inte en jämförelse mellan de undersökta 
branscherna.   

Från början var ambitionen att försöka begränsa oss till att studera det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL) i den nya gymnasieförordningen Gy11. Dock insåg 
vi rätt snart att den gamla reformens (LPF 94) arbetsplatsförlagda utbildning (APU) 
fortfarande finns med i ett par år till. Därför går det inte att säga att svaren från 
respondenterna enbart är begränsade till det arbetsförlagda lärandet enligt Gy11. 
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2. Bakgrundstudie 

2.1 Handledningsbegreppet 

Handledning definieras i Nationalencyklopedin som en ”typ av praktisk-pedagogiskt 
stöd som ges kontinuerligt under utbildning eller praktik. [… ] Syftet med handledning 
är att underlätta och öka förmågan att ge god behandling, att ha en stödjande funktion 
i svåra och krävande situationer och vid etiska dilemman samt att motverka stress” 
(2012a). I sin bok Yrkesmässig handledning: mer än ord definierar Tveiten (2010, s. 
21) handledning” som en formell, relationell och pedagogisk iståndsättningsprocess med syfte att 
stärka fokuspersonens bemästringskompetens genom dialog baserad på kunskap och humanistiska 
värderingar”  

Handledare är den person som bistår med sin yrkeskunskap och ger direktiv till någon 
som är i behov av ett stöd i sin utveckling (Nationalencyklopedin 2012b). 

Lauvås och Handal (2001, s. 42) diskuterar terminologin runt handledningsbegreppet 
och konstaterar att det finns problem med avgränsningar. Begrepp som ”rådgivning, 
vägledning, konsultation och supervison” är svåra att skilja från handledning. Tveiten 
(2010, s. 19ff) framhäver att sammanhanget spelar stor roll för definitionen av 
handledningen. För att precisera vad det handlar om sätter man ofta ord som t. ex 
kollegial, yrkesmässig, personlig eller prevention framför handledningen. Hon 
poängterar också att begreppsbilden kan vara svårtydd. ”Att begreppet inte är så klart 
definierat gör att den som har en handledarfunktion bör vara medveten om vad 
begreppen innebär för honom/henne och ständigt göra detta till föremål för 
reflexion” (Tveiten 2000, s. 30). Det är även viktigt att mottagaren för handledningen 
är införstådd med vad meningen är och vilka krav som handledningen innebär 
(Tveiten 2000, s. 30).  

I och med att olika yrkeskulturer utvecklat olika handledningsstrategier, har begreppen 
till viss del blivit professionsanknutna. En viss skepticism har uppstått mellan olika 
yrkeskulturers utveckling av handledningsområdet: ”Som pedagog är även vi part i 
målet; vi tycker det är märkligt att vi måste kalla något för ’pedagogisk’ handledning 
med tanke på att all handledning i sig är en pedagogisk verksamhet. Om handledning 
inte ska vara pedagogisk, vad ska den då vara?” (Lauvås & Handal 2001, s. 42).   

Lauvås och Handal (2001, s. 43) menar att det bara är viss sorts handledning som 
kräver kvalificerande kunskaper. Handledning som sker naturligt i vardagen kräver 
inga speciella kvalifikationer och det ställs heller inga krav på den.  När handledningen 
befinner sig i utbildningssammanhang, bör det ställas kvalitetskrav. Många vill bidra till 
att utveckla kvaliteten och enligt Lauvås och Handal kan detta leda till att man 
signalerar att det handlar om en avancerad och specialiserad verksamhet. Även genom 
terminologin kan man utestänga personer och bevaka professionens revir. 

2.2 Modeller för handledning 

Psykiatrikern Gerald Caplans tankar om handledning har fått stort genomslag. Enligt 
Caplan finns det tre metoder att utgå ifrån, ”supervision, konsultation och kollegialt 
stöd” (Lauvås och Handal, 2001, s. 61). Den eller de personer som får 
supervisioninriktad handledning är oftast under utbildning och har inte tillräcklig 
kunskap för att kunna utföra vissa yrkesmoment. Handledaren är den som ansvarar 
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för lärsituationen samt står för kompetensen. Handledningen innefattar endast 
yrkesuppgifter och det personliga och privata lämnas utanför. Handledningen sker 
under en längre tid och det finns oftast närvaroplikt (Lauvås och Handal 2001, s. 45). 

I konsultationshandledning finns det ingen hierarkisk maktskillnad mellan den 
handledde och handledaren. Kunskapsmässigt befinner de sig nästan på samma nivå.  
Handledaren kommer utifrån och har inget ansvar för den handleddes arbetsresultat. 
Handledningen sker eftersom den handledde önskar det och konsultationen knyter an 
till yrkesrelaterade problem. Handledningskonsultationen resulterar oftast i någon 
form av råd, där den handledde väljer själv att följa eller avböja rådet. Handledningen 
har en förutbestämd tid enligt avtal eller kontrakt (Lauvås och Handal 2001, s. 46f). 

I så kallad kollegial handledning, eller ”collaboration” som Caplan även kallar den, 
betonas samarbetet. Det handlar om en person som söker råd och stöd för ett 
arbetsrelaterat problem hos en kollega eller chef. I och med att kollegan eller chefen 
går in som stöd får de även vara med och dela ansvaret för eventuella råd eller beslut 
som tas. Denna handledning sker ofta som en naturlig del inom de flesta branscher, 
t.ex. mellan en erfaren yrkesperson och en nyanställd. ”I vardagsspråket är det en enkel 
och okomplicerad form av handledning som de flesta klarar av utifrån sina 
erfarenheter och sin vardagskunskap” (Lauvås och Handal 2001, s. 48).  

Lauvås och Handal (2001, s. 62f) menar att handledning kan ske utifrån två 
huvudsakliga synsätt. Enligt det första ska den handledde lära sig efter hur man 
tidigare har gjort och utgångspunkten är att handledaren vet vad som är det rätta. Det 
andra synsättet innebär att den som handleds själv får reflektera över valet av praxis. 
Handledarens roll är att vara stödjande med råd och argument och visa på för- och 
nackdelar med den handleddes val. Författarna förespråkar det senare synsättet.  

Två handledningstraditioner som diskuteras i boken Handledning och praktisk yrkesteori är 
lärlingsmodellen samt handling och reflektionsmodellen. I lärlingsmodellen är det en 
mästare som visar lärlingen hur uppgiften ska utföras och hjälper till att korrigera samt 
bedöma det färdiga resultatet. Hela inlärningsprocessen bygger på att individen får 
svårare och svårare moment att utföra.  Denna typ av handledning utmärks av orden 
”demonstration, tillämpning och korrigering” (Lauvås och Handal 2001, s. 68f). Vygotskijs 
upptäckt om den proximala utvecklingszonen bygger på ett liknade inlärningsätt som 
lärlingsmodellen. Han menade att genom stöd och hjälp av en kompetent person kan 
den oerfarne individen utveckla sina färdigheter och ta sig an svårare uppgifter 
(Partanen 2007, s. 52).  

I handledning och reflektionsmodellen är det reflektionen som spelar en viktig roll för 
lärandet. Den handledde ska genom sina växlingar mellan handling och reflektion hitta 
fram till sina yrkeskunskaper samt utveckla ett eget yrkeskunnande. Handledarens 
fokus i denna modell är att: ”förstå den man ska handleda och ha respekt för andra 
uppfattningar än sina egna – kort sagt hjälpa andra att utvecklas utifrån sina egna 
utgångspunkter i stället för att tvinga på dem sina egna uppfattningar och käpphästar” 
(Lauvås och Handal 2001, s. 73f).  

Författarna har framför allt lyft fram den reflekterande handledningen men de menar 
att denna kan kombineras med lärlingsmodellen (Lauvås och Handal 2001, s. 86f). 
Även den modell som Tveiten (2000, s. 40) beskriver fokuserar på reflekterandet över 
handlingar, men hon betonar att andra traditioner influerar handledningen. 
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2.3 Varför handledning 

”Handledning har varit och är en vanlig metod då man vill lägga förhållande till rätta 
för en kvalificerande yrkesverksamhet” (Lauvås och Handal 2001, s. 32). 
Handledningen sker ofta inom utbildningen och handledare kan utses antingen från 
skola eller inom yrket. Handledningen kan vara individuell eller för grupper av elever 
(Lauvås och Handal 2001, s. 32). Handledningen är ett betydelsefullt stöd i 
utvecklingen och ett viktigt komplement till annan pedagogisk verksamhet (Lauvås 
och Handal 2001, s. 16). Författarna lyfter just fram att handledning som sker i 
pedagogiska kontexter har ett viktigt syfte att knyta samman teoretisk förståelse och 
praktiska verksamheter (Lauvås och Handal 2001, s. 144). Vidare menar Lauvås och 
Handal (2001, s. 32) att den handledningen som sker inom yrkesförberedande 
utbildningarna ska uppfylla tre syften: 

 Eleverna ska bli förtrogna med yrkets praxis, och handledningen ska 
medverka till att de får största möjliga utbyte av besök på arbetsplatser i form 
av dels auskultation, dels genom egen praktik som yrkesutövare.  

 Eleverna ska få hjälp med att studera yrkets praxis utifrån begrepp, principer 
och förståelseformer som hämtats från teorin för att därigenom få en 
fördjupad förstålse för teorin. 

 Handledningen ska skapa ett behov hos eleverna att sätta sig in i mer teori och 
ska dessutom ge arbetet en struktur genom att bredda elevernas teoretiska 
förståelse. 

Gjems (1997, s. 17f) påpekar att handledningsprocessen ger individerna en chans att 
reflektera över sina teorikunskaper och hitta ett samband med de praktiska 
kunskaperna. Hon menar att handledning i första hand är ”kompetensutveckling med 
utgångspunkt i de behov av kunskap och kompetens som yrkesutövarna själva 
definierar”. 

Tveiten (2000, s. 71ff) delar handledningens avsikt och mål i sex olika grupperingar. 
Personliga målområden, professionella målområden, socialisering till en yrkesroll, tvärvetenskapligt 
samarbete, erfarenheter och tyst kunskap samt förändring. Personliga målområden kan vara 
mod, kreativitet, trygghet, empati och ökad kommunikationsförmåga. Professionella 
målområden är kopplade till yrkesrollen och de utgår ifrån grundläggande värderingar 
eller yrkesetik. Socialisering till en yrkesroll är när individen övertar normer och andra 
värderingar från andra yrkesutövare för att hitta sin egen väg in i yrket. 
Tvärvetenskapligt samarbete är när individers speciella ämneskunskaper blir verktyg 
för att nå ett gemensamt mål. Erfarenhet och tyst kunskap kan genom handledning bli 
synlig för individen med hjälp av reflektion över verkliga situationer. Förändring är t. 
ex när individen genom handledningen blir medveten om sina styrkor och svagheter 
och behovet av förändring. 

Petersson och Vahlne (1997, s. 47) skriver att det huvudsakliga syftet med handledning 
är att den som handleds ska växa yrkesmässigt: ”Kompetenskänsla är en byggsten när 
det gäller yrkesidentitet. Medvetenhet är en annan, att i handledningen bli medveten 
om vad som gör att man handlar på ett visst vis och vad som ligger till grund för det. 
En ökad medvetenhet väcker lust att reflektera vidare och genom reflektionen sker 
den yrkesmässiga växten”.  
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2.4 Viktiga kvaliteter hos handledaren 

Petersson och Vahlne (1997, s. 51) förklarar hur en handledare ska vara genom att 
använda sig av Donald Winnicotts begrepp ”the good enough mother”. De menar att 
en handledares förhållningssätt kan jämföras med en god mors instinkter som innebär 
att hon varken överbeskyddar eller lämnar barnet, utan låter det utforska själv för att 
kunna utvecklas, men samtidigt sätter upp tydliga gränser. Andra kvaliteter som dessa 
författare tar upp är att handledaren ska vara medveten om sin egen värdegrund, ha 
god yrkeskunskap och självkännedom, ha kunskap om gruppdynamik och samspelet 
mellan människor.  

Andra kvaliter som en handledare också bör besitta är att kunna lyssna, kunna ställa 
rätt frågor, kunna föra en dialog, kunna bygga relationer och att våga utmana. 
Dessutom bör handledaren vara empatisk och vara en bra förebild samt ha förmåga att 
reflektera över sin egen roll (Tveiten 2010, s. 119ff ). ”Handledarfunktionen förutsätter 
handledarkompetens – antigen formell, reell eller båda delar” (Tveiten 2010, s. 117).  

En intressant reflektion som Lauvås och Handal (2001, s. 16f) gör är att en 
handledares grundprincip ska utgå från ett brinnande intresse för andra personers väl 
och ve, samt att han eller hon bör ha ett stort tålamod.  Författarna använder ett 
gammalt turkiskt ordspråk för att beskriva handledarrollen: ”det var inte helt utan 
anledning som Gud skapade människan med två öron men bara en mun”.  

2.5 Kompetens 

Nationalencyklopedin (2011c) definierar kompetens som kunnighet och skicklighet. 
Kompetens härstammar från det latinska ordet Competentia som betyder 
”'sammanträffande', 'överensstämmelse', av co´mpeto 'sammanträffa', 'vara ägnad', 'vara 
kompetent', 'räcka till'”. 

Författarna Lauvås och Handal (2001, s. 122) skriver i boken Handledning och praktiskt 
yrkesteori att kompetensbegreppet förr ansågs hänga samman med juridiken, där olika 
samhällsorgan såsom domstolar och andra myndigheter har mandat att fatta beslut. 
”Enligt detta språkbruk är kompetens ett binärt begrepp – antigen har man kompetens 
eller så saknar man den”.  Numera har kompetens en bredare betydelse som inkluderar 
kunskap, färdigheter och också attityder.  Här ingår den praktiska kunskapen, den 
kunskap som går att sätta ord på samt det som kallas tyst kunskap: ”Det är den totala 
beredskapen för att lösa uppgifter och hantera situationer som man avser” (Lauvås & 
Handal 2001, s. 122f).  

Bemästringskompetens är ett centralt begrepp för Tveiten. Bemästring handlar om att 
man har insikt om sina resurser och kan använda dem. ”Kompetens har olika aspekter, 
till exempel kognitiva (olika typer av kunskap), affektiva (attityder, värderingar, 
känslor) och psykomatiska (färdigheter) eller personliga och professionella aspekter” 
(Tveiten 2010, s. 22). 

I boken Bedömning av yrkesrelaterat kunnande lyfts kompetens fram som de fyra 
kunskapsformerna: Fakta, förståelse, färdigheter samt förtrogenheten. Författarna 
skriver att begreppet kompetens är nära sammanflätat med arbetslivet. De menar att 
en person som är kompetent kan utföra svåra sysslor i en komplicerad yrkesverklighet. 
Begreppet kompetens innefattar både teori och praktik, men utgår ifrån det praktiska 
kunnandet. Från början ansågs kompetens vara bundet till individen, men har numera 
även fått en betydelse i organisationer. Kompetensen är kontextberoende och 
förändras med tiden, oftast hänger den samman med en aktivitet eller en speciell 
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arbetsuppgift. Kompetens handlar om det kunnande som en individ besitter, men 
kompetens kan även finnas hos en grupp människor som en ”funktion av samspelet 
mellan människor eller med andra som en intersubjektiv kvalitet” (Carlsson, Gerrevall 
& Pettersson 2007, s. 16). 

2.6 Bedömning 

Inom praktiska yrken finns en lång tradition av bedömning, och redan i skråsystemet 
förekom utbildning och bedömning i relationen mellan lärling och mästare. För att 
utöva ett hantverk var man tvungen att godkännas av en mästare. Skråverksamheten i 
Norden introducerades under 1200- och 1300-talet, där skräddarskrået räknas som det 
äldsta i Sverige. Skråverksamheten avskaffades 1846, och oron blev då stor att 
hantverket skulle utvecklas negativt och med dålig kvalitet. Branschorganisationer fick 
hundra år senare möjligheter av kung Gustav V att utfärda mästarbrev för 
hantverksutövare. Idag är yrkesutbildning en del av gymnasieskolan (Petterson, 
Skolverket, 2011a). 

Gymnasieskolan förändras men bedömning följer grundförutsättningarna, d. v.s. det är 
läraren som är myndighetsutövaren. Bedömning av yrkeskunskap sker idag utifrån 
kriterier fastlagda i samråd mellan programråd, respektive bransch och rektorer. Den 
skillnad man kan se idag, jämfört med Lpf94, är den i Gy11 nya strukturen i 
ämnesplanerna och att fokuseringen på yrkeskunskapen är tydligare i gymnasiearbetet. 
Vi har också en ny betygsstege med fler betygssteg än tidigare, medan betygsystemet är 
detsamma. Betygsstegen utgörs av sex steg från A till F, där fem steg är godkända och 
ett är icke godkänt (F). Betygsstegen A, C och E är välbeskrivna och uttrycker vad 
eleven skall kunna göra och med vilken kvalitet. Alla betygsstegen har samma 
kunskapskrav, men förtydligas med skillnader i progression i begreppen som är 
markerade med fetstil i betygsmanualerna. För att t.ex. betyg B ska nås, skall alla 
kunskapskrav i betyget C vara uppfyllda samt kunskapskraven för betyg A till 
övervägande del. När underlag för bedömning saknas som exempelvis vid hög 
frånvaro, skall streck ges men med restriktivitet, och skall då vara väl dokumenterat 
med åtgärder (Sterner, Skolverket, 2011a).  

De nya yrkesprogrammen i Gy11 har att föra eleven närmare yrket jämfört med 
yrkesprogrammen i Lpf94. Gymnasieskolan implementerar detta genom att inrätta 
nationella och lokala programråd. Ett uppdrag för det lokala programrådet är att vara 
med och utforma samt bedöma gymnasiearbetet. Yrkeskunskapen och förmågan att 
använda den blir tydligare, även om det är kunskaper i yrkesämnet som ska bedömas. 
Ansvarig för bedömning och betygsättning är myndighetsutövaren d.v.s. läraren 
(Sterner, Skolverket, 2011a).  

Bedömning av yrkeskunnandet i en yrkesutbildning bör ske i ett sammanhang, vilket 
kan illustreras av nedanstående figur (Carlsson, Gerrevall & Pettersson, 2007).  
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Fem grundläggande frågor gäller all bedömning: 

 Varför ska bedömning göras? 

 Vad ska bedömas? 

 Vem ska göra bedömningen? 

 Hur ska bedömningen gå till? 

 När ska bedömningen ske? 

Om man utgår från hörnen i figuren ovan med kunskap, lärtillfälle och lärande får man 
en formativ bedömning. Väljer man bara bedömning av kunskap får man enbart en 
summativ bedömning. Genom att använda sig av alla fem frågorna får man ett 
sammanhang som ger en tydligare bild av elevens kunnande. Det finns inte utrymme 
att bedöma alla situationer men genom stickprov och att man i förväg avgjort vad som 
skall bedömas kan en rimlig uppskattning göras. Styrdokumenten får ge svar på vad 
som är väsentligt i bedömningen, så att läraren kan skapa uppgifter och situationer där 
eleven får agera för att visa sitt kunnande. Här är feedback till eleven viktigt, så att 
eleven kan arbeta vidare med att utveckla sitt kunnande. 

Yrkeslärare i den nya gymnasieskolan skall bedöma elevens yrkeskunnande både i 
karaktärsämnena och i gymnasiearbetet. Skolverket har arbetat fram stöd för 
bedömning i form av olika verktyg såsom bedömningsexempel, bedömningsmatriser 
och provbank, vilka också kan vara ett stöd för en likvärdig bedömning (Petterson, 
Skolverket, 2011a) 

När man bedömer yrkesämnen krävs också yrkeserfarenhet, kunskap om 
styrdokumenten och gott omdöme. Därför görs detta bäst av de som innehar 
yrkeskunskap och erfarenhet från branschen. Karaktärsämnesläraren och handledaren 
för arbetsplatsförlagt lärande kommer oftast från branschen och har därmed 
kunskapen från yrket, yrkespraxisen samt yrkeskulturen. Yrkespraxis och yrkeskultur 
kräver en mer realistisk miljö i ett sammanhang än bara yrkeskunskap. Här är det 
arbetsplatsförlagda lärandet viktigt i utbildningen. Läraren får en möjlighet att se 
eleven i en miljö i ett realistiskt sammanhang. Förutsättningarna för olika yrkeslärare 
skiljer sig åt, bedömningssituationen är beroende på om tid kan tilldelas så att läraren 
kan möta eleven och handledaren ute på det arbetsplatsförlagda lärandet, och på så 
sätt göra en bedömning som är tillförlitlig och trovärdig (Tsagalidis, Skolverket, 
2011a). 

Arbetsplatsförlagt lärande utgör nästan en termin av elevens 6 terminer på 
yrkesprogrammet. Omdömen utfärdas av handledaren medan yrkesläraren sätter 
betyget. Information från skolan till handledaren vilka uppgifter eleven skall utföra är 
av största vikt inför uppdraget att ta emot en elev för arbetsplatsförlagt lärande. Om 
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läraren skall kunna känna tillit till handledarens bedömning, bör skolan gemensamt 
med handledaren ta fram de mest passande grunderna för bedömning och vara 
överens om dessa. Normerna inom yrket som är grunden för gott arbete bör också 
kunna anpassas efter styrdokumentens kunskapskrav och skolans uppdrag. För detta 
krävs att skolan gör en kartläggning över vad praktikplatsen kan erbjuda, och omvänt 
vad de inte har möjlighet att utföra. Då kan skolan anpassa vilka mål och moment som 
kan nås under det arbetsplatsförlagda lärandet och vad som behöver läggas på 
karaktärsämneslektionerna. Mål och moment som läggs ut under det 
arbetsplatsförlagda lärandet bör vara sådana som återkommer flera gånger, för att 
kunna jämföra omständigheter och metoderna under bedömningen (Tsagalidis, 
Skolverket, 2011a). 

Gymnasieelevers syn på vilka viktiga förmågor som skall bedömas i yrket är 
självständighet, användning av maskiner och verktyg och att kommunicera (Tsagalidis, 
Skolverket, 2011a). Mindre viktigt enligt eleverna är språk och skriftlig 
presentationsteknik. Handledarna värderar också att man håller tider, följer regler, 
samarbetar, är initiativtagande, att planeringen fungerar, noggrannhet samt 
problemlösning, medan självständighet var mindre viktigt. Branschen önskar för 
framtiden i första hand branschspecifika kunskaper, baskompetenser (läsa, skriva och 
räkna), social kompetens, språkkunskaper och öppenhet för andra kulturer samt 
problemlösningsförmåga. Med bättre kommunikation mellan skolan, handledarna och 
branschen så kan man hitta gemensamma grunder för yrkeskunskap och 
nyckelkvalifikationer, och därmed göra en bedömning som är trovärdig och möjliggör 
att jämföra elever.  

Tre delar i bedömningen av yrkeskunnande är planering, genomförande och 
utvärdering. Planering är att fråga sig varför man gör bedömningen och därefter 
bestämma vilka former för bedömning som skall användas samt samla dokumentation 
av planeringen. Genomförandet fordrar en realistisk miljö med rätt verktyg och 
material. Utvärderingen kan bara ske om läraren eller handledaren har observerat 
förloppet och dokumenterat detta. Handledaren måste då ha insikt i mål och 
kunskapskrav för att kunna bedöma genomförandet.  

Under det arbetsplatsförlagda lärandet väljer man ibland ut vilka delar som skall 
bedömas eftersom det ofta sker flera saker samtidigt och därmed allt ej är 
överblickbart för bedömning. I ett moment kan eleven både organisera sin arbetsplats, 
samarbeta, arbeta självständigt, bearbeta information, kommunicera, använda lagar och 
andra bestämmelser, lösa problem, ha kundkontakt och ta initiativ. Samtidigt har de 
kunskap om material och verktyg, är noggranna och planerar sin tid. Elevens 
självvärdering kan ge möjlighet till reflektion över det som skett under arbetets gång. 
Reflektion är en viktig del i att utveckla sin yrkeskunskap för att kunna se svagheter 
och styrkor i sig själv (Tsagalidis, Skolverket, 2011a). Bedömningen av 
arbetsplatsförlagt lärande är svårt för läraren då hon/han får förlita sig på 
handledarens kompetens att observera och bedöma elevens förmåga. Detta kan 
underlättas om handledaren och läraren har gemensam syn på elevens 
kunskapsutveckling. Verktyg för detta kan vara dokumentation i kunskapsprofiler och 
kunskapsmatriser vilka sedan kan användas för återkoppling, självutvärdering och 
trepartssamtal. 
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2.7 Styrdokument 

2.7.1 Skollagen 

I skollagen konstateras endast att det ska finnas arbetsplatsförlagd utbildning i ett 
yrkesprogram (SFS: 2010:800). Det är istället i gymnasieförordningen som 
arbetsplatsförlagda utbildningen regleras närmare. 

Skollagen är tydlig med att om lämplig arbetsplatsförlagt lärande (APL)/ 
arbetsplatsförlagdutbildning (APU) inte finns att tillgå ska eleven få möjlighet att 
genomföra samma utbildning på sitt program i skolan. Om detta inte heller går ska 
eleven få möjlighet att slutföra sin utbildning på ett annat yrkesprogram (SFS 
2010:800). 

2.7.2 Gymnasieförordningen 

Alla som går på ett yrkesprogram ska erbjudas minst 15 veckors arbetsplatsförlagt 
lärande under sin utbildning. Huvudmannen ska se till att det finns praktikplatser för 
det arbetsplatsförlagda lärandet och även att dessa platser håller samma krav som finns 
på utbildningen. ”Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till 
arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras” (SFS 2010:2039). Elever 
som genomför sin APL/APU ska ha en handledare på sin praktikplats: ”Som 
handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för 
uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig”(SFS 2010:2039). 

2.7.3 Läroplanen Lpf94 och Gymnasieskolans läroplan 2011(Gy11) 

I Lpf94 och Gy11 betonas vikten av att gymnasieskolan samarbetar med arbetslivet för 
att uppnå kvalitet i utbildningen, vilket är extra viktigt när det gäller yrkesutbildningen. 
Detta formuleras i princip på samma sätt i Lpf94 och Gy11: ”Skolan ska eftersträva ett 
bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all utbildning inom gymnasieskolan 
men av avgörande betydelse för yrkesutbildningens kvalitet” (Gy 2011). 

I både den gamla (Lpf94) och nya läroplanen (Gy11) är rektorns ansvar uttryckt på 
samma sätt. Det står bland annat att samverkan med arbetslivet är rektorns ansvar. 
Samverkan är viktig för att eleven ska få en ”kvalitativt god utbildning samt en 
förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning” (Lpf94 & Gy11).   

Det är viktigt att personalen utvecklar kontakter med handledare och även andra på 
praktikplatsen som kan vara av betydelse för att uppnå undervisningens mål. 
Personalen ska också verka för att i utbildningen använda sig av kontakter med det 
omgivande samhället: 

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det 
väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper och 
erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet 
(Gy11).   
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2.8 Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande 

I skolverkets broschyr ”Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande” 
från 2011 lyfts handledaren och läraren fram som två viktiga kuggar i elevens 
utbildning. Här poängteras att handledaren ska ha ”djup och bredd i 
yrkeskunskaperna”, men även att denne måste ha insikt i yrkesutbildningens ”mål och 
kunskapskrav” (Skolverket 2011c). Ansvaret för att handledaren har rätt kvaliteter för 
att kunna genomföra sitt värv ligger på skolans huvudman. Det ska även finnas tid och 
möjlighet för läraren att tillsammans med handledaren gå igenom de olika 
styrdokument som reglerar utbildningen (Skolverket 2011c). 

2.9 Skolinspektionens kvalitetsgranskning  

Arbetsplatsförlagd utbildning är enligt gymnasieförordningen utbildning som är 
förlagd till en arbetsplats, den ska vara styrd av kursinnehållet och för att räknas in i 
undervisningstiden skall den planeras av lärare och elev gemensamt samt utföras under 
lärarens ledning (Skolinspektionen 2011).  

Under 2011 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av 39 
gymnasieskolor. Granskningen fokuserade på hur skolan samarbetar med arbetslivet 
när det gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen och på hur bedömning och 
betygsättning sker på de kursmoment som eleven gör ute på arbetsplatsen 
(Skolinspektionen 2011).  

För att det arbetsplatsförlagda lärandet skall ge eleven kunskapsutveckling måste både 
eleven och handledaren vara väl insatta i vilka mål som skall nås i respektive kurs. 
Studien ovan visar dock på det motsatta. Det framkom i granskningen bl.a. att skolan 
inte har tillräckliga ambitioner med det arbetsplatsförlagda lärandet och att många 
skolor nöjer sig med att eleverna bara kommer ut på en arbetsplats. Handledarna 
menar dock att även om de inte kan förändra i produktionen för att anpassa för 
eleven, så vill handledarna ändå ha en insyn i och få en förståelse för elevens mål 
under det arbetsplatsförlagda lärandet. På detta sätt kan eleven ges arbetsuppgifter som 
är anpassade efter vad det står i kursmålen. Studien visar också att handledarna gärna 
vill se ett större samarbete mellan dem och skolan, trots att det paradoxalt nog 
kommer få handledare på de handledarutbildningar som ordnas, där tidsbrist anges 
som ett vanligt skäl att avstå bland handledarna (Skolinspektionen 2011).  

De skolor som har ett välfungerande arbetsplatsförlagt lärande har insett hur viktig 
samverkan är mellan skola och arbetsliv. Man har ett aktivt programråd och man 
arbetar även med det arbetsplatsförlagda lärandet i det systematiska kvalitetsarbetet i 
skolan. Här är inte enbart läraren aktiv, utan även rektor och huvudman är engagerade 
i samverkansarbetet (Skolinspektionen 2011). 

Handledaren på det arbetsplatsförlagda lärandet upplever ofta att de inte fått 
information om vad eleven skall uppnå under perioden, inte heller har handledaren 
fått instruktioner för hur bedömningen av eleven skall gå till eller vad som ska 
bedömas. Enligt skolinspektionens granskning medverkar läraren inte heller tillräckligt 
vid det arbetsplatsförlagda lärandet. Studien visar att en del elever inte får något besök 
eller telefonsamtal under perioden, och bland de som får besök handlar dessa 
mestadels om hur eleven trivs. Handledare som har elever från en skola där det finns 
rutiner kring bedömning under det arbetsplatsförlagda lärandet, upplever däremot att 
dessa lärare har en tätare kontakt med handledaren. Handledaren och läraren sitter då 
tillsammans med eleven i ett trepartsamtal för att summera vad eleven utfört och vilka 
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mål eleven uppnått. Denna dialog fodras för att kunna bedöma elevens prestation 
inför det slutgiltiga betyget (Skolinspektionen 2011). 

Betyg på avslutad kurs skall sättas av läraren enligt gymnasieförordningen. När det 
arbetsplatsförlagda lärandet inte utförs med kursmålen i fokus, blir det svårt med 
bedömningen. Samma studie visar också att endast fyra av 39 skolor kan göra en 
likvärdig och korrekt bedömning av det arbetsplatsförlagda lärandet. Tydligast är 
problemet då läraren inte följer sin elev i utvecklingen eller om kommunikationen 
mellan handledaren och läraren är dålig. Ofta efterfrågas också enbart handledarnas 
bedömning av elevens personliga egenskaper och beteenden, vilka egentligen ej utgör 
kursmål (Skolinspektionen 2011). 

Handledarens uppdrag är förutom att kunna sitt yrke att känna till skolans mål med 
elevens arbetsplatsförlagda lärande. Att få eleven att känna sig som en del i 
yrkesgemenskapen och därmed stötta eleven under det arbetsplatsförlagda lärandet 
ingår också i handledarens åtaganden. Skolans ansvar är att försäkra sig om att 
handledaren har rätt kompetens samt är lämplig för uppdraget. Här är det återigen 
skolans uppgift att erbjuda handledarutbildning för att stärka handledaren i sitt 
uppdrag. Skolan måste också söka andra alternativ till handledarutbildning, om 
handledarna inte kommer till skolans handledarutbildning, som t.ex. att läraren 
besöker handledaren på arbetsplatsen (Skolinspektionen 2011). 
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3. Metod 

3.1 Litteratur 

För bakgrundsstudien har vi sökt litteratur via bibliotekskataloger som Libris och 
Linnéuniversitetets katalog. På internet har styrdokumenten hämtats och sökord som 
handledning, bedömning, arbetsplatsförlagd utbildning/arbetsplatsförlagt lärande, 
kompetens och kunnande använts. Vi har valt litteratur som varit yngre än 15 år och 
som haft adekvata källhänvisningar. 

3.2 Intervjumetod 

Vi har utfört en kvalitativ studie med en intervjumetod och har intervjuat tre lärare på 
gymnasiets yrkesprogram och tre APL-handledare. Intervjumetoden valdes för att 
etablera ett förtroende hos lärarna och handledarna för att få välutvecklade svar på alla 
frågor, även de frågor som kunde anses som känsliga. Metoden ger också möjligheter 
att svara på flera olika sätt till skillnad från en skriftlig undersökning, där man också 
som respondent kan undvika att svara på vissa frågor. Vi valde att strukturera 
intervjuerna genom att använda förutbestämda frågor (Andersen, Erling S. & 
Schwencke, Eva 1998). Frågorna har inte varit identiska i de två olika 
intervjugrupperna, men har haft samma innehåll.  

Till intervjuerna har vi valt i första hand öppna frågor, för att undvika ja- och nejfrågor 
och för att få motiverande och utvecklande svar (Andersen, Erling S. & Schwencke, 
Eva 1998). Vi har informerat respondenterna om att intervjuerna kommer att spelas in 
för att sedan transkriberas. Intervjuerna har genomförts på respondenternas 
arbetsplatser, dels av rent praktiska skäl, men också för att respondenterna ska känna 
sig trygga i intervjusituationen. Tiden som avsatts per intervju var väl tilltagen, så att 
respondenterna inte skulle känna tidspress. Respondenten har också före intervjun 
erbjudits att läsa igenom frågorna. Sammanställning av rådata har gjorts enligt 
Carlström & Carlström Hagmans (2006) kategorisering vid intervjuer. En 
sammanställning av rådata sker med denna metod i olika teman, för att hitta ett 
mönster i svaren. Våra resultat är inte generaliserbara, eftersom vi gjort 
undersökningen på en liten grupp individer, men kan ändå ge en förståelse för hur 
skolan och yrkesbranschen ser på handledarskapet. 

3.3 Urval 

Vi har utsett respondenter under vår egna verksamhetsförlagda utbildning i 
Yrkeslärarutbildningen. Tre yrkeslärare från gymnasiet och tre handledare från 
näringslivet valdes ut. De yrkeskategorier som var representerade bland 
respondenterna var hotell och restaurang respektive industri. De tre handledarna var 
en kvinna och två män i åldrarna 37, 45 och 57 år, alla tre i chefsposition, yrkeslärarna 
var samtliga män i åldrarna 35, 40 och 60 år. Samtliga yrkeslärare hade 
yrkeslärarutbildning och stor erfarenhet av sina tidigare yrken. 
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3.4 Etiska övervägande 

Vi har följt de fyra kriterier för etiska överväganden i Vetenskapsrådets 
rekommendationer som finns beskrivna i Carlström & Carlström Hagman (2006); 

1. Informationskravet: Vi har muntligt informerat respondenten om syftet med 
intervjun vid första kontakten, för att ge respondenten möjlighet att välja om 
han/hon vill delta. 

2. Samtyckeskravet: Respondenten har fått informationen att hon/han själv 
väljer om man vill delta, och har också fått information om möjligheten att 
avbryta och avsluta deltagande i undersökningen. 

3. Konfidentialitetskravet: Respondenterna vet att namn och arbetsplatser inte 
redovisas i undersökningen och inte heller finns med i något material under 
bearbetningen av intervjuerna. 

4. Nyttjandekravet: Vi har informerat respondenterna om att intervjuerna 
endast kommer att användas i just detta arbete, att de kommer att analyseras 
samt sammanställas och presenteras i vårt examensarbete. 

3.5 Metodkritik 

Urvalet av respondenter skedde inte slumpvis, utan vi valde ut personer vi träffat 
under vår egna verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Det är möjligt att vi på detta 
sätt omedvetet har påverkat resultatet, även om vi inte tror att det har haft någon 
större inverkan. En stor fördel med detta tillvägagångssätt var dock att respondenterna 
och vi var trygga i intervjusituationen. Gruppen av respondenter var liten, tre 
handledare och tre yrkeslärare från våra egna professioner. Om vi valt att intervjua en 
större grupp respondenter från andra yrkesprogram och från fler olika företagen är det 
möjligt att svaren kunnat bli annorlunda. 
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4. Resultat 

4.1 Handledningsuppdraget 

Handledarna: 

Två av våra respondenter säger att de ser på sitt handledaruppdrag som oerhört 
viktigt. En menar att det är spännande att få se eleven växa in i sin roll. Den andre 
tycker att hans uppdrag är att ge eleverna möjlighet att komma ut i verkligheten samt 
ge dem chans att visa upp vad de verkligen kan. Den tredje handledaren säger: ”Alltså 
min roll är att ta hand om dessa själarna”. Han instämmer också i att det är viktigt att 
visa eleverna hur verkligheten ser ut och hur det är att jobba. Han menar att i hans 
uppdrag ingår det även att lära eleverna att passa tiden och att man ska ringa när man 
inte kommer. Hans åsikt är att eleven, efter att ha genomgått ett 
introduktionsprogram, ska få möjlighet att ”utföra ett jobb precis som vilken anställd 
som helst”. 

Yrkeslärarna: 

I handledaruppdraget ingår det att skapa bra pedagogiska förutsättningar anser två av 
de lärare. Deras svar är tydliga: ”Att handledaren ser eleven på elevens nivå, att man 
kan ta sig till eleven och möta honom på rätt plan”. En lärare trycker på att 
handledaren måste ”se till att eleven är trygg i sitt lärande”. En annan är inne på 
samma spår, han menar att handledarens uppdrag är att skapa en bra relation och att 
ge eleven en insyn i verkligheten. Två lärare tar även upp att det i handledaruppdraget 
ska ingå att kunna ge eleven arbetsuppgifter utifrån vilken årskurs de går i. Andra 
tankar som nämns: ”en vilja att förstå sig på eleven” och ”att de får erfarenheter av 
yrket”. 

4.2 Faktisk kompetens hos handledarna 

Alla tre handledarna som vi valt att intervjua har en överordnad befattning på sitt 
företag. Deras befattningar är hotellchef, produktionsledare samt personalchef. Vi 
frågade dem om vilken kompetens som de har speciell nytta av i handledarrollen och 
om de kände att de saknade någon kompetens. Hotellchefen svarade då att 
serviceandan är den kompetens som han har mest nytta av som handledare. 
Hotellchefen ansåg sig inte sakna någon kompetens. Produktionsledaren menade att 
hans kompetens låg i ”att jag förhoppningsvis utser rätt handledare, kanske. Jag vet ju 
vilka som är bra och vilka som är mindre bra”. Denne svarade inte på om han saknade 
någon kompetens, eftersom han inte ansåg sig vara handledare mer än på pappret. 
Personalchefen beskrev sin bredd och att han varit med länge och att han kunde hela 
produktionsledet samt att han själv arbetat på de flesta avdelningarna på företag. 
Personalchefen beskrev sin brist av kompetens med orden: ”Det man kan sakna är väl 
de mjuka bitarna, att kunna läsa ungdomarna, hur de mår och vad de har för problem 
och så, de socialpsykologiska bitarna”. 
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4.3 Önskvärd kompetens hos handledarna 

Handledare: 

Det råder stor samstämmighet i svaren på frågan om viktig kompetens hos 
handledarna. Samtliga betonar vikten av goda yrkeskunskaper. En handledare säger 
”Man ska vara kunnig i sitt yrke såklart det är väl det viktigaste”.  

Den sociala kompetensen finns med i resonomanget hos två handledare. Den ena 
handledaren anser att kunna ta hand om eleverna är viktigt och att ”de ska känna att 
de är ett med oss och inte bara vid sidan även om det blir så i början”. Lyhördhet är 
något denne även tar upp. Den andre säger att: ”det blir en som är van vid att hantera 
nyanställda och yngre”. Samme handledare trycker på just den mjuka biten. Han säger 
” Ja det måste finnas både goda yrkeskunskaper och förmåga kunna informera, lära ut 
och den mjuka sidan måste finnas med”.   

Pedagogik i betydelsen att kunna lära ut anser två av våra tre respondenter som en 
viktig del i handledarkompetensen. Dessa två utrycker även att handledaren ska kunna 
förmedla och informera. En av dessa handledare summerar sitt sätt att se på 
kompetens hos en handledare så här ”Han ska naturligtvis vara intresserad, han ska 
kunna verksamheten, och han ska kunna förklara och engagera den här individen och 
även kunna lära ut, naturligtvis arbetet. Handledaren ska vara en ambassadör för 
företaget, kan man ju säga”. 

De intervjuade handledarna fick även en fråga om vilka egenskaper som de tycker är 
viktiga hos en handledare? En nämnde då ”lugn och pedagogisk, men framför allt lugn 
och sansad” och att handledaren var ”medveten om risker och sånt”. En annan 
svarade: ”Jag tycker det här att kunna ta folk”. Den sista handledaren sa att lyhördhet 
och att man tar sig tid för eleven är bra egenskaper för en handledare. 

Yrkeslärare: 

Lärarnas svar påminner i stor utsträckning om handledarnas. Alla yrkeslärarna säger att 
ett gott yrkeskunnande spelar en central roll i handledarrollen. Två lärare nämner 
också den sociala kompetensen som viktig. Den tredje är inne på samma spår, men 
väljer istället orden kommunikation, empati och att kunna skapa en bra relation. Två 
av tre är överens om att kunna kommunicera och skapa en bra relation är nödvändiga 
kompetenser. En lärare svarar: ”Yrkeskunskapen till att börja med, att man har social 
kompetens och kan kommunicera och ja lite grann lära ut. Jag vet inte hur jag ska 
uttrycka det man måste kunna hantera olika typer av människor och inse att det är 
elever som är där för att lära”.  

En aspekt som också i princip alla nämner som betydelsefull är pedagogisk kompetens. 
De säger t. ex att ”Det är ju det pedagogiska, dom kraven liksom” och ”intresset av att 
vilja lära ut, ta hand om eleven”.  

En ytterligare kompetens som lärarna lyfter fram som viktig är att handledaren ska 
kunna en del om kursmålen. En beskrev detta så här: ”Han ska veta vad vi gör på 
yrkesprogrammet, så att han är förberedd på och vet vad eleverna sysslat med. Han 
ska egentligen kunna lite om kursmålen. Ja det är viktigt”. En annan sa så här ”sen 
måste ju en handledare vara lite intresserad av kurser, vad det är vi gör på skolan”. 
Den tredje läraren beskriver samma sak med orden ”det är väl en form av kompetens, 
insikt i och kunskap lite grann om vad skolan vill också”. 
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4.4 Skolans val av handledare – krav och riktlinjer 

Handledare: 

I våra intervjuer frågade vi våra handledare om de upplever att skolan ställer några 
krav på att de måste inneha speciella kompetenser för att verka som handledare.  Alla 
respondenter svarar med ett tydligt nej! Här är några av deras efterföljande 
kommentarer: ”Nä alltså, jag har varit på en del av en introduktion, egentligen tycker 
jag det är lite för tunt alltså. Jag tycker nog att skolan skulle ställa lite tydligare krav”, 
”Nej, nej det kan jag inte säga”, ”Nej det tycker jag nog inte”. En av respondenterna sa 
även att han inte tror att alla är lämpade som handledare. Han menade att det skulle 
finnas en poäng för skolor att undersöka varför elever hoppar av APL/APU.   

Yrkeslärarna: 

På frågan om hur det säkerställs att handledaren har rätt kompetens och kunskaper 
under det arbetsplatsförlagda lärandet svarar samtliga av lärarna att de inte gör något 
speciellt för att kontrollera detta. En lärare uttrycker sig så här: ”Vi gör det på ren 
magkänsla, det är magkänsla. Vi har använt de här handledarna ganska många år. De 
har lärt sig lite av oss då, när vi är ute och träffar dom”. Denna lärarens kommentar är 
synonymt med vad de andra också beskriver som att man säkerställer genom att 
använda samma handledare år från år. Den ena respondenten menar att man utgår 
ifrån sitt kontaktnät inom sin bransch och att man kan gå på gamla erfarenheter om på 
vilket sätt de tar hand om eleverna. En annan lärare uttrycker att de ibland förhör sig 
på programrådens träffar genom att ”intervjua våra stackars kombattanter som är med, 
men det är inte alltid att de är handledare, men man kanske har kontakter sedan innan, 
men vi gör inget speciellt för att ta reda på det, det gör vi inte”. 

Vi frågade även lärarna om huvudmannen, d.v.s. rektorn på deras skola, ger dem några 
riktlinjer kring hur APL väljs ut. Två lärare svarar att de inte får några riktlinjer alls. 
Den ena av dessa säger bestämt: ”Rektorn är inte alls involverad, det är vi lärare som 
tar ansvaret”. Den andra läraren tror att anledningen till att de inte får riktlinjer är att 
”huvudmannen anser att vi är bäst lämpade för att ta hand om det, helt enkelt”. Han 
uttrycker att ansvaret helt vilar på lärarna, men att han tycker att detta känns klokt. 
Han förtydligar själv i intervjun att: ”det är huvudmannens ansvar, det kan han inte 
komma ifrån. Vi har hitintills inte missbrukat detta ansvar, så är det, och det tycker jag 
är bra”. En tredje lärare svarar att de får lite riktlinjer från huvudmannen, men att de 
fått ett dokument som tar upp vad APL innebär. Han säger att sedan får arbetslaget 
själva jobba fram strategier. Respondenten nämner att deras ledning ger förslag på 
vilka veckor som de anser att APL ska läggas ut på. Detta tycker han inte fungerar 
tillfredställande, eftersom det viktigaste är att vara lyhörd för branschens 
förutsättningar. 

4.5 Handledarutbildning 

Handledarna: 

Två av handledarna har erbjudits handledarutbildning. En av dem säger att han bara 
fick en del av en utbildning: ” jag tror att det är en del kvar”. Han sa också att han inte 
kände att något nytt hade förmedlats till honom under den del av utbildningen som 
han hade fått och menade att det är ”svårt att lägga en utbildning på rätt nivå”. Den 
andre svarar: ” Ja, det har jag […] sist deltog jag en stund i alla fall”.  Han har svårt att 
svara på om det var något han saknade i utbildningen: ”Jag var inte på hela så det är 
svårt att säga. Det är ju alltid svårt det här med att sätta betyg”.  
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Handledaren som inte deltagit i någon utbildning fick en fråga om han kunde tänka sig 
att delta i en handledarutbildning. Han var tveksam till om han skulle ha tid och 
resonerar öppet med sig själv och avslutar med orden: ”visst skulle jag gärna göra det. 
Sen om jag verkligen skulle göra det, är en annan fråga”. 

Vi var även nyfikna på vilka tankar våra handledare hade om vad en utbildning skulle 
kunna innehålla. Samsyn och dialog med skolan avseende utbildningens innehåll. Det 
handlar om tydligare besked om skolans krav på eleverna och förväntningar på 
företaget och handledaren. Detta framförs av en handledare som sitter med i skolans 
programråd. Han säger: ”Vi har aldrig gjort en handskakning på vad förväntningarna 
är på båda hållen. Det är kanske det som borde redas ut i en handledarutbildning”. En 
annan handledare föreslår en form av utbildningsschema med tydliga steg och 
kontrollpunkter: 

Jag tycker att man helt borde göra ett enkelt flödesdiagram för eleven. Vad är det för steg eleven 
ska ta för att komma ut och bli anställningsbar som det heter i den nya läroplanen. Gör ett 
flödesdiagram, vad är det vi förväntar oss med någon checkpoints mellan oss och skolan och att 
man gör dessa avstämningar hela vägen. Tydligt mål, intressant för eleven, intressant för skolan 
och oss. 

Yrkeslärarna: 

På frågan om de erbjuder handledarutbildning är svaren inte helt tydliga. Två svarar ja 
inledningsvis och förtydligar sedan sina svar. Den ena säger att de håller på att ta fram 
ett material som de först ska testa på programrådet för att se hur det fungerar, för att 
sedan kunna använda detta i handledarutbildning. Den andra läraren berättar att de 
kommit igång med handledarutbildning under det senaste året. Samma lärare beskriver 
dock att det har varit svårt att få handledarna att komma till utbildningstillfällena. Av 
120 inbjudna var det vid det senaste tillfället endast 12 som kom. Tre av fyra hörde 
inte ens av sig med något svar på inbjudan. Han visar dock förståelse för att många 
handledare idag är upptagna och stressade av andra åtagande. 

Den tredje läraren svarar att ”vi hade en träff här, vi dukade faktiskt upp långbord”. 
Rektorn deltog och berättade om sin uppfattning om APL och läraren tog upp 
Skolverkets krav. Under detta tillfälle märkte vi att handledarna förstod ”att det var 
mycket skarpare läge” nu jämfört med vad det varit tidigare. Han menar att många 
handledare har en bild av att praktik innebär att eleven går bredvid och ”tittar på hur 
det funkar och så ska det egentligen inte vara”. Han resonerar också runt kostnaden 
för att behöva stanna av en maskin för att ge utbildning i den. 

Ett liknande upplägg av handledarutbildning beskrivs också av en annan lärare. 
Rektorn berättade även på denna utbildning om ”vad vi sysslar med och vilket skolans 
uppdrag är helt enkelt när det gäller APL, vilka skyldigheter vi har osv”. 
Kursdeltagarna fick diskutera med varandra, bland annat om vilken information de 
behöver. Här fick även handledarna besked om vilka kursmål som ska uppnås och om 
nytt bedömningsunderlag. Denna lärare poängterar också att de har gjort om 
bedömningsunderlaget för att följa Skolverkets krav. Läraren berättar att flera 
handledare har reagerat på det nya bedömningsunderlaget, som de anser innebär för 
mycket pappersexercis.  

4.6 Bedömning under det arbetsplatsförlagda lärandet 

Handledarna: 

Handledarnas svar visar att bedömning i första hand inte görs av kursmål. En 
handledare som t.o.m. har producerat egna bedömningsunderlag svarade så här på 
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frågorna: Finns det moment inlagda i det arbetsplatsförlagda lärandet där du får göra 
någon form av bedömning som t. ex kursmoment som ska bedömas? Kan du ge 
ett/några exempel? ”Nej, inte kurser, alltså jag gör en bedömning utefter det 
programmet vi har. Vi har faktiskt ett skriftligt program, där man ska gå igenom.”. 
”Ditt egna program, som du gjort?”  ”Ja, precis. Där gör ju jag, handledaren och våra 
instruktörer skriftlig bedömning på hur vi tycker att det funkat.” Det är alltså inga 
kurser som har någon anknytning till skolan?” Nej, utan det är mera ett allmänt 
omdöme och sen får de lägga svetsprov som vi bedömer.” En annan handledare 
berättar att han gör lite noteringar om vad eleven utfört under praktiken. På frågan om 
man gör några direkta betygsbedömningar var svaret: ”Nej”. En tredje handledare 
gjorde bedömning enligt skolans önskemål, d.v.s beskrev om eleven klarade sig helt, 
delvis eller med viss hjälp. Denna handledare hade fått sig tillsänt ett dokument som 
beskrev bedömning innan det arbetsplatsförlagda lärandet började. 

Yrkeslärarnas syn:  

Yrkeslärarnas svar visar också att kursmål inte bedöms, utan man tittade istället på 
vilka arbetsuppgifter eleven utfört, för att sedan utvärdera om man kunde få in några 
av kursmålen retroaktivt. Så här svarade en yrkeslärare på frågan: De bedömningar 
som görs under APL är det kursmål eller bara det som eleven presterat på företaget? 
”Båda delarna, ja det gör man. Man stämmer ju av så det funkar både för eleven och 
företaget så det är en bra relation och stämmer av vilka moment som de jobbat med så 
man kan stoppa in det i kurserna”. Det framkommer också att man ofta istället för 
kursmålen bedömer mera generella egenskaper, såsom hur eleven fungerar på 
arbetsplatsen, närvaro och om eleven kommer i tid.  

En yrkeslärare svarade så här på frågan: ”Hur tror du att det skulle tas emot bland 
handledarna om man ställde krav på dem att nu ska eleven göra visa kursmål på 
APL:en?” ”Vissa företag skulle det nog funka bra på, vissa skulle nog säga att vi inte 
tar emot någon praktikant då.” ”Är det så att man till och med skulle fundera om de är 
lämpliga att ta emot praktikanter då?” ”Ja, egentligen är det ju faktiskt så, kan de inte 
göra det så skulle inte eleven vara där. Men ska vi då få ut några elever så faller vi där. 
Då går det inte att lösa APL:en då. Det går helt enkelt inte, vi kanske skulle ha två eller 
tre företag som kan hjälpa oss”. Dessa svar visar tydligt på att de yrkeslärare som 
intervjuats har en rädsla för att företagen skall dra sig ur som utbildningsplats om för 
höga krav ställs på handledarna. 

 

4.7 Information från skolan 

I vår studie svarade de tre handledarna så här angående information från skolan ”den 
skulle kunna vara bättre”, ”Jag tänkte säga nej, men vi brukar nog få med ett papper”, 
”Inte konkretiserat. Det kanske beror på att läraren vet vad vi kan”. 

4.8 Handledningen i praktiken 

Handledarna:  

Svaren på hur handledningen i praktiken gick till genomsyrades av en positiv grundsyn 
till att ta emot och handleda elever. Man tog emot eleven och ansträngde sig för att 
eleven skulle komma in i rutinerna så snabbt som möjligt. Handledning under första 
dagen innefattade information till eleven om viktiga saker som arbetskläder, regler vad 
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man får och inte får göra, raster m.m. Handledarna tog generellt sitt uppdrag på allvar, 
och när de själva inte var med eleven utsågs någon annan för uppdraget att handleda. 
Det var viktigt att få eleven att känna sig trygg och känna samhörighet med övriga 
anställda.  

En av handledarna hade en väldigt stiliserad och klar bild för varje dag av elevens 
APL-period: ”Så här går det till om det funkar som det ska. Gubben kommer in här 
eller praktikanten eller vad vi nu kallar han för. Han talar om lite vad han heter, vad 
han kommer ifrån, personnummer och telefonnummer och allting. Jag talar om vem 
jag är, att jag är ansvarig för hans praktikperiod. Han får träffa en instruktör som han 
kan vända sig till och han får en handledare ute i gruppen, som tar hand om honom.  
Dag ett får han lite kläder och annat, passerkort, skåp och rundvandring i hela 
fabriken. Sedan får han sitta och svetsa skrot, dag ett, två och det mesta av dag tre. Att 
vi får se hur långt han kommit, kan vi överhuvudtaget plocka in honom i produktion, 
på sikt. Dag tre får han också köra motsvarande våra krav på licensläggning, en kälfog 
och en stumfog. Åtminstone en kälfog, bedöms han meningslöst att köra en stumfog 
får han inte köra det, men annars får han prova. Dag fyra är han med i gruppen, träffar 
sin handledare. Då är han med och går runt i gruppen, tittar på flödet, hur fungerar 
det, vad gör vi i gruppen, lite genomgång om säkerhet och återsamlingsplats, vad 
grupporganisation är och arbetsinstruktioner och sådana bitar. Dag fem är han med 
någon och tittar på en häftstation. Dag sex är han med en robotoperatör och tittar. 
Dag sju en slutsvetsare. Dag åtta är han med på produktionsteknik. Dag nio är han 
med en svetsrevisor och med på en svetsrevision. Dag tio och framåt är han med ute i 
gruppen, tillsammans med handledaren och faktiskt försöker lära sig en station för att 
kunna arbeta på denna station. Han får svetsa egna objekt om han klarat testerna. 
Sedan håller han på med det, sista dagen gör man en utvärdering, en muntlig feedback 
till praktikanten, från mig, handledaren och instruktören. Vi gör en skriftlig feedback 
också. Han får ge oss feedback också.” 
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5. Diskussion  

5.1 Skolans krav på handledarna 

I gymnasieförordningen står det tydligt formulerat att huvudmannen ska ombesörja att 
det finns praktikplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL/APU) och att dessa 
platser ska uppfylla de krav som finns på utbildningen. Man skriver också i 
gymnasieförordningen att elever som genomför sin APL/APU ska ha en handledare 
på sin praktikplats: ”Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga 
kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt bedöms vara lämplig”(SFS 
2010:2039). Arbetsplatsförlagd utbildning är enligt gymnasieförordningen utbildning 
som är förlagd till en arbetsplats, den ska vara styrd av kursinnehållet och för att 
räknas in i undervisningstiden planeras av lärare och elev gemensamt samt utföras 
under lärarens ledning. 

I några av dessa fyra avseenden nås inte alltid målet enligt de yrkeslärare och 
handledare vi har intervjuat. T ex var handledarnas svar på vår fråga om de upplever 
att skolan ställer några krav på dem eller att de måste inneha speciella kompetenser för 
att verka som handledare ett tydligt nej. Kommentarer som framkom var bl a: ”Nä 
alltså, jag har varit på en del introduktioner, egentligen tycker jag det är lite för tunt. 
Jag tycker nog att skolan skulle ställa tydligare krav” respektive ”Nej det tycker jag nog 
inte”. En handledare menade även att han inte tror alla är lämpliga som handledare. 
Han trodde t ex att det skulle finnas en poäng i att undersöka varför elever hoppar av 
sin APL/APU, för att identifiera de handledare som eventuellt inte är lämpade för 
handledaruppgiften.  

Dessa svar bekräftar också det vi sett i vår vardag som yrkeslärare. Tiden finns inte 
alltid avsatt av huvudmannen för det arbete som krävs för att kartlägga 
praktikplatserna och inte heller tid för att ge tillräckligt med information om kursmål 
för att handledarna ska känna till vad som ska uppnås under praktiktiden. Yrkeslärarna 
bekräftade också vår erfarenhet av bristande informationsöverföring. Två yrkeslärare 
svarade att de inte fick några riktlinjer alls från huvudmannen. Den ene av dessa säger 
bestämt: ”Rektorn är inte alls involverad, det är vi lärare som tar ansvar”. Man får 
under intervjuerna känslan av att man från yrkeslärarhåll är rädda för att branschen ska 
tacka nej till praktikanter om det ställs krav, samtidigt som å andra sidan branschen vill 
ha rätt utbildad personal att anställa. Här behöver skola och bransch mötas och 
komma fram till hur handledarens roll kan optimeras för att utbildningen ska kunna ge 
eleverna tillräcklig kunskap för att bli anställningsbara. 

5.2 Handledarkompetensen 

Litteraturen, handledarna och yrkeslärarna är i stort sett överens om vilka kompetenser 
som en handledare bör besitta. De lyfter bland annat fram god yrkeskunskap, social 
förmåga, lyhördhet, kommunikationsförmåga och pedagogisk förmåga. Yrkeslärarna 
beskrev även att handledarkompetensen innefattas av att kunna en del av kursmålen. 
Känslan vi får är att det är en lärares kompetenser som önskas i både litteraturen och 
från våra olika respondenter. De som arbetar i industrier, hotell och resturanger är 
sällan lärare. Vår erfarenhet från tiden när vi arbetade uti branschen var att den som 
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handledde ofta hade goda yrkeskunskaper, men att det ofta saknades pedagogiskt 
kunnande och att handledaren inte problematiserade och utmanade.  

En viktig del i handledarens roll är just att kunna reflektera över både sin egen roll och 
att kunna ifrågasätta. Samtliga tre handledare hade svårt att reflektera över vad de 
saknade för komptens för handledaruppdraget. Två svarade att de inte saknade något. 
Den tredje svarade efter en stunds funderande: ” Det man kan sakna är väl de mjuka 
bitarna, att kunna läsa ungdomarna, hur de mår och vad de har för problem och så, de 
socialpsykologiska bitarna”. De tre handledare vi intervjuade har alla höga positioner i 
sina företag och har både formell samt informell kompetens.  

Ingen av oss har formellt varit handledare, men i praktiken ägnade vi oss åt 
handledningen av elever på APU. Våra handledarrespondenter bekräftar den här 
bilden av att de som formella handledare inte är den enda som handleder eleven. 
Mycket av deras kompetens handlar om att utse handledare på ”golvet”.  En av 
respondenterna säger: ” Han får träffa en instruktör som han kan vända sig till och han 
får en handledare ute i gruppen, som tar hand om honom”. De formella handledarnas 
ansvarsområde är att se helheten och fungera som kontaktperson gentemot skolan. 
Kanske är det så att det är på många APL-platser inte finns en person som besitter 
samtliga kompetenser för en bra handledning, men att flera personer tillsammans fyller 
olika funktioner och bidrar med relevant kompetens. Carlsson, Gerrevall & Pettersson 
lyfter just denna teori om att kompetens kan finnas hos en grupp människor och vara 
resultatet av samspel mellan flera olika personer (2007, s. 16).  

En kompetens som vi trodde var viktig för handledarna var att kunna bedöma 
elevernas olika kursmål ute på det arbetsplatsförlagda lärandet. Men studien visar att 
handledarna i princip inte behöver göra några betygsbedömningar i samband med 
APL. De bedömningar som de oftast gör är av en mer allmän karaktär som t. ex. 
närvaro, hur eleven fungerar på arbetsplatsen och om eleven kommer i tid. 
Litteraturen beskriver också att handledarna ofta värderar att eleven sköter sig. Vi kan 
se flera aspekter av varför dessa bedömningar ser ut som de gör. En orsak är rädslan 
av att lägga för stora krav på handledarna, vilket kontentan blir om kursmål måste 
genomföras ute i branschen och handledarna måste sätta sig in i de styrande 
betygskriterierna. Lärarnas svar indikerar också att ökade krav på handledarna kan leda 
till att det blir svårt att hitta APL-platser till eleverna. Lärarna/skolorna bär ett stort 
ansvar i att kartlägga vad och vilka kursmål som rent praktiskt är genomförbara på 
företagen (Tsagalidis, 2011). Vi tror att lärarna måste ge handledarna en chans till att 
göra bedömningar inom sitt professionsområde. De har väldigt bra yrkeskunskaper 
som kan ge en god grund för bedömning. Vi tror även att handledarna har kompetens 
för att läsa ut betygsstegen och ge läraren rätt information om elevens 
kunskapsutveckling. Våra respondenter är antagligen vana att läsa alla möjliga 
styrdokument med tanke på deras titlar är hotellchef, produktionsledare och 
personalchef.  

Med tanke på att eleverna nästan är ute på APL i en hel termin ställer vi oss frågande 
till hur de som inte tar poäng under sin APL får tillräckliga poäng för att vara 
heltidsstuderande. Under vår egen VFU fick vi insyn i hur man trixar för att få ihop 
denna ekvation. Skolan tog 30 % från några karaktärsämneskurser till APL. Det 
innebar att eleverna och läraren fick mindre tid till studierna på dessa kurser. 

5.3 Handledaruppdraget 

Det finns ingen riktig samstämmighet mellan våra handledare, lärare och litteraturen 
som beskriver vad som ska ingå i handledaruppdraget. Både handledarna och lärarna 
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lyfter fram att praktiken ska ge yrkeserfarenheter. Samtidigt betonar lärarna på ett helt 
annat sätt än handledarna att APL är en utbildningsverksamhet. Enligt deras 
resonemang är det viktigast att skapa bra pedagogiska förutsättningar och möta eleven 
på rätt nivå. Handledarna däremot anser att deras uppdrag är att visa hur det går till i 
verkligheten. Till skillnad från lärarna som framhäver att det handlar om elever och 
utbildning, menar handledarna att praktiken ska ge en bild av hur det är att arbeta. De 
tar också upp praktiska detaljer som att passa tiden och meddela frånvaro. En 
handledare uttycker sig som att det handlar om att ”utföra ett jobb precis som vilken 
anställd som helst”. 

Vi kan konstatera utifrån den litteratur vi läst att stora krav ställs på handledarna. 
Lauvås och Handal (2001, s. 68ff) menar att handledaren kan utgå ifrån två olika sätt 
att ge handledning. Lärlingsmodellen innebär att eleven får kopiera handledaren och 
svårighetsgraden ökar allteftersom., medan reflektionsmodellen som Lauvås och 
Handal förespråkar får eleven att testa sig fram och reflektera över sitt val av praxis. 
Här är handledarens roll att ge feedback och att vara stödjande. Enligt våra egna 
erfarenheter är det däremot sällan som eleven ges möjlighet att få testa sig fram och 
reflektera över sina misstag ute på praktikplatsen. De får snarare lära sig genom att 
iaktta handledaren och sedan utföra samma moment. En orsak till att man inte låter 
eleven testa sig fram kan vara att det inte finns utrymme för fel i produktionen. 
Däremot tror vi att eleverna skulle kunna få möjlighet att reflektera mera över sina 
resultat under APL om handledarna har kunskap om att reflektion är gynnsamt för 
lärandet.  

Lauvås och Handals (2001, s. 144) filosofi är att handledningen ska utveckla förståelse 
för teorin genom praktiska moment. Vi vill ifrågasätta detta resonemang och vill 
istället betona handledningens betydelse för förståelsen för de praktiska momenten. 
Skolan har redskap för att förmedla teori, men har inte samma möjligheter att ge 
praktiska erfarenheter. Liksom handledarna vi har intervjuat ser vi i APL en möjlighet 
till socialisering in i yrket.  

Den litteratur vi studerat diskuterar flera olika mål med handledningen. Det är relativt 
självklart att syftet med handledningen är att individen ska växa yrkesmässigt. Tveiten 
(2000, s. 71ff) lyfter t.ex. fram andra mål som kan erövras i samband med APL, såsom 
trygghet, mod, kreativt, normer och tyst kunskap. Flera av dessa är inte specifika för 
det arbetsplatsförlagda lärandet, utan eleverna kan växa på dessa sätt genom 
socialisering med vänner och i samband med att de går i skolan. Däremot ser vi att 
handledarna har en viktig roll när det gäller att förmedla tyst kunskap i samband med 
det arbetsplatsförlagda lärandet och handledarna kompletterar därmed lärarnas 
kompetens. Vi lärare kan också ha svårt att hitta situationer som påminner om 
verkligheten och gynnar överföringen av tyst kunskap. 

. 

 

5.4 Handledarutbildning 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL/APU) innebär att eleven gör minst 15 veckor av 
utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Det är huvudmannen som är ansvarig för 
att APL/APU motsvarar de krav som finns på utbildningen enligt Gy11 och för att 
handledarna har rätt kompetens för handledaruppdraget. För att eleven ska kunna 
tillgodogöra sig sin praktik och ha en fördelaktig kunskapsutveckling, måste både 
eleven och handledaren vara väl insatta i de mål som ska nås i de olika kurserna 
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(Skolinspektionen 2011). Det är alltså skolans uppgift att tillhandahålla 
handledarutbildning för att ge handledarna redskap och möjligheter att utföra sitt 
uppdrag. Två av de tre handledare vi intervjuade i vår studie hade erbjudits 
handledarutbildning, en av dem fick bara en del av utbildningen och den andre som 
inte heller fullföljde utbildningen tyckte att utbildningsnivån var för låg. En tredje 
handledare var tveksam till om han hade tid och tillräcklig motivation för att gå en 
handledarutbildning. En annan fråga är också om skolan har tillräckliga incitament att 
ta handledarutbildningen på allvar och skapa en utbildning med kvalitativt innehåll. 

I intervjuerna med yrkeslärarna får man känslan av att utbildningen av handledarna 
huvudsakligen består i att man knyter kontakter under trevliga omständigheter, eller 
som en lärare uttryckte det ”vi hade en träff här, vi dukade faktiskt upp långbord”. 
Man kan då fråga sig om detta är vad arbetsplatserna förväntar sig när de lägger ner tid 
på att ta sig till skolan för en handledarutbildning. Ur yrkeslärarperspektiv kan man 
också undra om vi som lärare bara är intresserade av att få ut eleverna på praktik eller 
om vi vågar ställa rätt krav på praktikplatserna så att eleverna får den utbildning som 
de har rätt till. Kanske måste vi inse att det är vi i skolan som har ansvaret för 
handledarutbildning och att det är skolan som ska bekosta denna åt företagen och inte 
tvärtom. 

5.5 Förbättringsförslag 

Våra förslag för att förbättra handledarnas kompetens är en kombination av 
utbildning, information och kartläggning av vad företagen kan erbjuda. I dessa förslag 
har vi utgått från litteraturen, resultatet av utförda intervjuer och våra egna 
erfarenheter. Vi har kommit fram till att det finns ett par åtgärder som skulle kunna 
förbättra det arbetsplatsförlagda lärandet.  

Ett problem som skolorna idag har är att de handledarutbildningar som ges inte lockar 
till sig handledarna. En lärare i vår studie beskrev att hon skickat 120 inbjudningar 
men endast 12 kom. Skolinspektionen pekar på samma dilemma (Skolinspektionen 
2011). Hur ska skolan då locka tills handledarna? Det kanske inte är genomförbart, 
utan en lösning vore att ta skolan och yrkesläraren till företagen och genomföra 
handledarutbildningarna på arbetsplatsen. Detta exempel stödjer också 
Skolinspektionen (2011) eftersom det finns flera vinster med ett sådant förfarande. 
Läraren får därmed en chans att lära känna handledaren och arbetsplatsen och 
handledaren får utbildning i vad dennes uppdrag är som handledare. 

I samband med detta besök kunde läraren och handledaren också kartlägga vilka 
kursmål som är genomförbara på arbetsplatsen. Lärarna i vår studie visar på att de är 
rädda att lägga ut ansvar och kursmål på praktikplatsen. Handledarna å sin sida 
efterfrågar samsyn och dialog och upplever att de saknar information. En av 
handledarna föreslår en praktisk lösning som vi sympatiserar med: ”Jag tycker att man 
helt borde göra ett enkelt flödesdiagram för eleven. Vad är det för steg eleven ska ta 
för att komma ut och bli anställningsbar som det heter i den nya läroplanen. Gör ett 
flödesdiagram, vad är det vi förväntar oss med någon checkpoints mellan oss och 
skolan och att man gör dessa avstämningar hela vägen. Tydligt mål, intressant för 
eleven, intressant för skolan och oss”. Vi föreslår också en logg som är knuten till 
APL. Loggen görs i samråd med handledaren för det specifika företaget. I loggen ska 
det framgå vilka praktiska delmoment som ska utföras under APL och hur de är 
kopplade till kursmålet. Handledaren ska signera i loggen när delmomentet är utfört. 
Läraren kan sedan använda denna dokumentation till betygsättningen. Eftersom det 
framkommit i vår studie att skolorna ofta använder sig av samma företag till APL-
platserna, kan samma logg återanvändas med viss modifikation till nästa elev.  
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Både vår studie och Skolinspektionens granskning visar att det är vanligt att 
handledarna bedömer andra saker än de faktiska kursmålen (Skolinspektionen 2011). I 
och med att handledaren är med och planerar den av oss föreslagna APL-loggen, får 
de insyn i kursmålen. Loggen tydliggör vad som ska bedömas. Det är viktigt att inte 
komplicera den bedömning som handledarna ska utföra, utan låta dem bedöma det de 
är bäst på – yrkeskompetensen.  

En tätare kommunikation och handledarutbildning med ett välgenomtänkt innehåll 
skulle innebära att lärarna inte behöver gå på ”ren magkänsla” när de funderar på 
förbättra handledarens kompetens. För att detta överhuvudtaget ska kunna vara 
genomförbart, måste lärarna få tid för att planera handledarutbildning och tid för att 
besöka praktikplatserna. Vårt undersökningsresultat pekar på att rektorerna lämnar 
över detta ansvar till lärarna. Det betyder också att mer tid måste avsättas för att 
lärarna ska kunna skapa APL med hög kvalitet för eleverna. 
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6. Slutsats 

Det mest fundamentala krav som vi funnit i styrdokumenten avseende handledaren 
under arbetsplatsförlagt lärande (APL) är ”Som handledare får bara den anlitas som 
har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt bedöms 
vara lämplig”(SFS 2010:2039). Vi vill ifrågasätta om detta krav räcker för att skolans 
huvudman ska avsätta tillräckliga resurser för APL och ge lärarna tid för utbildning av 
handledarna. Vår undersökning visar att skolan/huvudmannen inte alltid ställer de 
rätta kraven för att det APL ska kunna ge eleven den bästa praktiken, som ju 
tidsmässigt utgör en sjättedel av utbildningen.  

Handledarna anser att goda yrkeskunskaper och lyhördhet är viktiga egenskaper för 
handledning under APL. Handledarna anger också i de intervjuer vi genomfört att 
pedagogiskt kunnande hos handledaren är viktigt och det framkommer att handledare 
och yrkeslärare i stort sett har samma syn på vilken kompetens som är viktigast, 
nämligen yrkeskunskapen. I vår studie framkommer en viss diskrepans mellan lärarnas 
och handledarnas syn på APL. Lärarna betonar att APL handlar om utbildning, medan 
handledarna framhäver att de vill ge en bild av verkligheten och hur det är att arbeta. 

Något överraskande tog ingen av handledarna upp kännedom om kursmålen som en 
angelägen kompetens. Här är det skolans ansvar att förmedla till handledarna vad som 
skall ske under praktiken. Av de svar vi fick i vår intervjuundersökning framgår det att 
hela frågan om kunskapskrav på handledarna under APL i nuläget ägs av yrkeslärarna, 
inte rektorn. Yrkeslärarna efterfrågar mer resurser inför, under och efter APL-
perioden för att göra ett bättre arbete, samtidigt som de är oroliga för att ställa för 
höga krav på företagen av rädsla för att tappa praktikplatser. I vår studie framkom 
också att det inte endast är den formella handledaren som handleder, utan att det även 
är andra personer som tar hand om eleverna under APL. Den kompetens som krävs 
för att erbjuda ett bra arbetsplatsförlagt lärande innehas alltså ofta inte av enskild 
person, utan av en grupp på arbetsplatsen.  

Vi tror att en möjlighet att förbättra handledningen under APL är att ta skolan till 
företagen, d.v.s. genom ökad personkännedom och kommunikation uppnå förbättrad 
handledarutbildning och därmed utbildning. Vår viktigaste slutsats är att skolans 
huvudman behöver frigöra mer tid för yrkeslärarna som ansvarar för APL. Tid som 
används för att på olika sätt ge företagen en förståelse och kunskap om vad det 
innebär att ta emot praktikanter från yrkesprogrammen.  
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BILAGA 1 – Intervjufrågor till yrkeslärare på gymnasiet 

Vad tycker Du som yrkeslärare att de viktigaste uppgifterna är för handledaren i 
samspelet med eleven under det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)? 

Vilka kompetens-krav anser du som yrkeslärare är rimliga att ställa på handledaren? Är 
det någon som du anser är extra viktig?  

Hur säkerställer ni att handledaren på det APL har rätt kunskap och kompetens? 

Vilka riktlinjer ger huvudmannen när APL väljs ut för gymnasieeleverna? 

Erbjuder ni handledarutbildning till handledarna på APL? Om ni gör det, hur ser 
denna handledarutbildning ut?   

Hur gör ni med bedömning av eleven under APL? 

Om ni lägger ut en del av kurs under APL, hur bedöms då elevens prestation under 
denna del av kursen?  
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BILAGA 2 – Intervjufrågor till handledare  

Hur ser du på handledarrollen?   

Kan du berätta för mig hur det kom sig att du blev handledare?  

Vilken kompetens tycker du att en handledare ska ha? Kan du ge ett/några exempel? 
Är det något som är extra viktigt? 

Vad har du själv för kompetens som du har speciell nytta av i handledarrollen? Kan du 
ge konkreta exempel?  Är det någon kompetens som du känner att du saknar?  

Upplever du att skolan ställer några krav på att du måste inneha speciella kompetenser 
för att verka som handledare? Vilka i så fall? 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en handledare?   

Har du blivit erbjuden handledarutbildning? Vid ja följdfråga: Vad tycker du om den? 
Vad det något som du saknade i handledarutbildningen? Vid nej följdfråga: Skulle du 
vilja delta i handledarutbildning? Har du några tankar om vad den i så fall skulle kunna 
innehålla? 

Finns det moment inlagda i det arbetsplatsförlagda lärandet där du får göra någon 
form av bedömning som t. ex kursmoment som ska bedömas? Kan du ge ett/några 
exempel?  

Brukar du få information av skolan om vilka mål som eleven ska uppnå under Apl-
tiden?  

Kan du berätta lite hur handledningen går till i praktiken? (Är det alltid du som har 
direktkontakt med eleven? 
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