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Sammanfattning 
Vi har på förslag från Johan Östergren, rektor på Sjömansskolan i Stockholm, kartlagt 
vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med det nuvarande systemet för 
bedömning av elevernas insatser när de är ute på APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). 
Genom att intervjua elever, handledare, lärare och rektor, har vi bland annat undersökt 
hur kommunikationen mellan grupperna ser ut och vad de olika grupperna anser om de 
nuvarande dokumenten som eleverna arbetar med under APU:n. När elevens APU är 
slut ska handledaren lämna en betygsrekommendation till läraren, men på vilka grunder 
görs denna bedömning? 

Vi gör en historisk återblick för att ge läsaren förståelse för den yrkeskultur och 
tradition som finns inom sjömansyrket. Den svenska sjömansutbildningen jämförs i ett 
internationellt perspektiv med den lärlingsanpassade sjömansutbildningen i Danmark. 

Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) har en central roll i den arbetsplatsförlagda 
utbildningen. SUI ordnar APU-platser åt alla sjömansskolorna i Sverige. De har ett antal 
dokument som reglerar hur APU:n ska fungera och vilka åtaganden de delaktiga 
parterna åtar sig. 

Med hjälp av olika teorier om att arbeta med portfolio, har vi utvecklat en 
portfoliomodell för maskinelever. Modellen är flexibel och går att anpassa för 
däckselever men också andra inriktningar. Syftet med portfoliomodellen är dels att 
skapa ett didaktiskt redskap som kan underlätta kunskapandet för eleven, dels att 
förbättra bedömningsunderlaget för lärarens betygsättning av eleven under APU:n. 

Nyckelord 

APU, arbetsplatsförlagd utbildning, bedömningsunderlag, handledning, 
kommunikation, portfolio, sjömansutbildning, matros, motorman. 
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Inledning 
Sjömansutbildningen är placerad inom Energiprogrammet och är både studie- och 
yrkesförberedande. Efter fullgjord gymnasieutbildning kan eleverna välja att läsa vidare 
på en sjöbefälsutbildning på högskolan eller börja jobba på sjön som motorman eller 
matros. Eftersom utbildningen kan ge ungdomarna ett yrke som sjömän, tycker vi att det 
är viktigt att undersöka hur sjömanselevernas APU fungerar. Under den 15 veckor långa 
APU:n får eleverna insikter om verkliga arbetsförhållanden ombord. Eleverna har 
möjlighet att få uppleva hur det kan vara att jobba på sjön, men också lära sig en massa 
saker om fartygen. När det gäller utbildningens utformning, har Sjöfartsverket tagit 
fram riktlinjer för vad eleven ska behärska för att bli godkänd som motorman eller 
matros och därmed få börja jobba som sjöman efter gymnasiet. 

Vi som skriver denna uppsats har vår tillhörighet inom Energiprogrammet. Benny har 
inriktning VVS och Per-Olofs inriktning är sjöfart. Inför examensarbetet var vi överens 
om att vi både ville jobba med ett examensarbete som handlar om Energiprogrammet. 

Johan Östergren, rektor på Sjömansskolan i Stockholm, kom med förslaget att vi kunde 
försöka utveckla en struktur/mall som underlättar för handledarna att bedöma elevernas 
insatser under APU:n. Yrkeslärarna skulle då få ett bättre underlag för att kunna sätta 
rättvisa betyg på eleverna. 

Av olika anledningar har vårt examensarbete bytt kurs några gånger under 
arbetsprocessen. Vi anser dock att vi fortfarande befinner oss i närheten av den 
ursprungliga idén som Johan Östergren presenterade för oss tidigt i höstas. 

En svårighet som yrkeslärarna på sjömansskolorna har till skillnad mot många andra 
yrkesförberedande program, är att sjömansskolornas elever är ute på APU i ungefär fyra 
månader i sträck. Sjömansskolans elever i Stockholm gör sin APU under höstterminen 
det tredje året. Yrkesläraren har egentligen inte någon möjlighet att besöka eleverna 
under deras APU, eftersom eleverna befinner sig på en personfärja, ett lastfartyg, ett 
tankfartyg eller liknande i Norden, Europa eller någon annan världsdel. 

Till en början försökte vi ta fram en matris eller mall som handledaren skulle fylla i och 
som skulle kunna ge ett bra underlag för betygssättande lärare. Men efterhand som vi 
intervjuade elever, lärare och handledare insåg vi att APU-perioden har en komplex 
problematik och att kommunikationen mellan parterna inte bara var bristfällig utan 
saknades näst intill helt. 

Vi valde då att lämna uppgiften att ta fram en mall till handledaren och istället begränsa 
oss till att kartlägga hur dagens underlag för bedömning fungerar. Utifrån denna 
kartläggning har vi ur ett socialkonstruktivistiskt lärandeperspektiv valt att bland annat 
ta fram en portfoliomodell som eleven ska arbeta med under APU:n, för att på så sätt 
skapa ett genuinare underlag för bedömning åt läraren och en bättre lärandesituation för 
eleven. Portfolion kan vara både en pärm och ett digitalt dokument där eleven har bilder 
eller filmer och beskrivningar av vad han/hon gör. 

Portfolion har fler användningsområden än att vara ett hjälpmedel för eleven eller ett 
bedömningsunderlag för läraren. Den kan till exempel användas som 
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undervisningsmaterial eleverna emellan, och den blivande matrosen eller motormannen 
kan fortsätta att samla viktiga kunskaper i sin portfolio även efter examen. 

Problemformulering 

Syfte 
Vi vill kartlägga det nuvarande systemet för bedömning av elevernas kunskaper när de 
är ute på APU. Med detta som utgångspunkt är vårt syfte att skapa ett didaktiskt redskap 
som dels kan underlätta kunskapandet för eleven, dels förbättra bedömningsunderlaget 
för lärarens betygsättning av eleven under APU:n. 

Frågeställningar 

1. Vad är bra respektive mindre bra med det nuvarande bedömningsunderlaget av 
eleven under APU:n? 

2. Hur fungerar kommunikationen mellan handledare, elev och lärare under 
APU:n? 

3. På vilket sätt förbereder skolan eleven inför APU:n och vad har eleven med sig 
tillbaka? 

Bakgrund 

Vi inleder bakgrundskapitlet med en historisk återblick för att ge läsaren en 
förståelse för den yrkeskultur och tradition som finns inom sjömansyrket. Vi 
undersöker hur den svenska sjömansutbildningen förhåller sig i en internationell 
jämförelse med Danmark. Vilken roll har Sjöfartens Utbildnings Institut som 
ordnar APU-platserna på fartygen? 

Vi beskriver också hur dagens bedömningsunderlag ser ut och undersöker hur 
portfolio kan användas som bedömningsunderlag sett ur olika lärandeperspektiv. 
Vi undersöker nyckelbegrepp och nyckelkvalifikationers plats i skola och arbetsliv 
i dag. Bakgrundskapitlet avslutas med betydelsen av yrkeslärarens engagemang 
vid APU:n och vad begreppet handledning kan innebära. 

Sjömansutbildningens historia 
Sjömansutbildningens historia har enligt vår mening skuggat den landbaserade 
yrkesutbildningen, dock med en viss fördröjning. Båda typerna av yrkesutbildningar har 
tidigare varit beroende av privata initiativ i form av handelssällskap, stiftelser och bolag. 
Dåtidens lärlingsutbildning i land, där mäster inviger gesällen i yrkets mysterium, kan 
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också jämföras med en påmönstrad skeppsgosse eller jungman som ombord får sitt 
kunskapande och yrkets kulturella betingelser genom att arbete i lag med matroser, 
timmermän och styrmän. Ett sådant privat initiativ beskriver nedanstående historia som 
är en resumé hämtad från boken ”För fulla segel”. 

Kaptenlöjtnant Oxehufvud, vilken hade stor andel i bildandet av Stockholms Sjömanna-

sällskap, blev också den drivande kraften när det gällde att skaffa svenska handelsflottan dess 

första skolskepp. Briggen1 ”Oskar” som byggdes på Liljewalchs varv i Luleå och försågs bl.a. 

med 6 sexpundiga kanoner och färdigställdes 1840. Fartyget döptes efter dåvarande kronprins 

Oskar. ”Oskars” besättning bestod av ett fåtal befarna sjömän samt inte mindre än 27 elever 

ombord. Fartyget fick dock en kortvarig och tragisk historia inom den fartygsförlagda 

sjömansutbildningen. Under svåra väderleksförhållande kolliderade Oskar med ett främmande 

fartyg, 400 nautiska mil väst om Cape Clear2. ”Oskar” ådrog sig svåra skador, medan det 

främmande fartyget som var en skonert3, gick hädan. Ombord på ”Oskar” lyckades man 

iordningställa en nödrigg och tog sig till Lissabon för reparation. Efter fyra månader var 

reparationen klar och “Oskar” avgick till Buenos Ayres. Efter alla problem med fartyget ansåg 

sig Oxehufvud fått nog och sålde ”Oskar” till den då krigförande provinsen Buenos Ayres. 

Fartyget döptes om till ”General San Martin”, men blev inte gammal som ”örlogsman” heller. 

Under en sjöstrid mot Uruguays flotta stötte hon på ett undervattensskär och sköts i sank, 

1841. Fartyget blev knappt ett år gammalt, samtliga elever lämnade fartyget vid försäljningen! 

(Moberg 1957, s.17). 

1800-talets första hälft räknas som en period av förfall inom svensk sjöfart. Många 
fartyg såldes till utlandet då man ansåg att den svenska sjöfarten inte lönade sig. 
Statsmaktens inställning till sjöfarten var genomgående negativ. 

I maj 1849 startade Abraham Rydbergs stiftelse i Stockholm, den så kallade ”Praktisk 
Sjömans Skola”, ombord på den för ändamålet inköpa briggen ”Carl-Johan”. På skolans 
informationsblad framgick bl.a. följande: 

Direktionen härmedels åt hvarje välfrejdad yngling om 12-20 år, som sådant åstundar, 

kostnadsfri undervisning vid nämnda Skola för längre eller kortare tid i alla till den praktiska 

sjömansskapen hörande stycken. (Moberg 1957 s. 41). 

Skolfartygen ökade i antal och resorna blev längre och längre vilket medförde att 
lagstiftningen som härstammade från 1667 var förlegad och den ersattes med sjölagen 
1891 som med vissa förändringar gäller än i dag. Sjömanslagen är dock av senare snitt, 
utgiven 1973. 

I slutet av 1800-talet började segelfartygen ersättas med ångfartyg, vilket ledde till nya 
krav på utbildningen. I boken ”Betänkande” som handlar om utredning och förslag 
angående utbildning av sjöfolk: 

Yrkesutbildning av sjöfolk av manskapsgrad samt åtgärder till höjande av sjöfolkets allmänna 

och medborgerliga bildning. (Josephsson. 1945, s. 1). 

                                                 
1 Tvåmastat segelfartyg med råsegel på båda masterna. 

2 Udde på södra Irland. 

3 Två eller flera master med råsegel på förliga masten och trekant toppsegel på de övriga. 
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I kungörelsen från Kungl. Maj:t står det i första paragrafen: 

Vid kommunal anstalt för yrkesundervisning eller central verkstadsskola må efter medgivande 

av Kungl. Maj:t anordnas praktisk och teoretisk yrkesutbildning av sjömän. (Josephsson 1945, 

s. 218). 

Sådan var ordningen fram till 1971 då man tillsatte utredningen ”UTSJÖ” som skulle 
strukturera och centralisera sjöpersonalens utbildning. Efter denna utredning startades 
ett flertal nya sjömansskolor. De första startade upp 1973 och då som 
försöksverksamhet i Göteborg och Härnösand. Utbildningen var tvåårig och underställd 
gymnasieskolan. Efter hand kom sjömansutbildningen också till Malmö, Kalmar och 
Helsingborg. 

Genom gymnasiereformen 1994 blev utbildningen treårig och ligger nu under 
Energiprogrammet. Under det tredje och sista året genomför eleverna en 15 veckors 
APU. Efter studenten är de godkända eleverna behöriga motormän eller matroser. 

Internationellt perspektiv 
Då sjöfarten är och alltid har varit en internationell verksamhet är det intressant att 
undersöka hur den svenska utbildningen förhåller sig i ett internationellt perspektiv. Vi 
jämför den danska sjömansutbildningen med den svenska. Anledningen till att valet 
blev Danmark är just att deras lärlingsutbildning för den landbaserade industrin är väl 
fungerande. Som ett resultat av detta existerar det knappt någon ungdomsarbetslöshet, 
vilket även gäller för deras sjöfartsnäring. 

Efter 36 månader i svenska sjömansskolan är eleverna behöriga att segla som motorman 
eller matros och detta med en sjöpraktik på fyra månader i ryggsäcken. Hon/han har 
också behörighet att läsa vidare inom yrket eller på annan högskola/universitet. 

I Danmark medför den 30 månaders duala utbildningen till skeppsassistent, dels att man 
blir behörig både som motorman och matros, dels att man har behörighet att läsa vidare 
inom yrket. I utbildningen ingår en sjöpraktik på 18 månader. Utbildningen till 
”skeppsassistent” är uppdelad i block på följande sätt: Efter den nioåriga grundskolan 
har man två alternativ: antingen söker man direkt till skeppsassistentutbildningen eller 
till en förberedande kurs. Denna kurs innebär möjligheter att känna sig för och prova 
om yrket passar. 

Första blocket i skeppsassistentutbildningen är en grundkurs på sex månader, block 
nummer två är sjöpraktik på sex månader. Den teoretiska delen avslutas med ett sex 
månaders långt block och hela skeppsassistentutbildningen avslutas med 12 månaders 
sjöpraktik. Därmed är man behörig skeppsassistent vilket innebär att man har både 
maskin och däck som arbetsfält. 

Mellan de olika blocken finns det möjlighet att göra uppehåll för att efter en tid fortsätta 
den utstakade linjen. Med Figur 1 har vi gestaltat skillnaden mellan de båda 
utbildningssystemen. 
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Sjömansutbildningen i 
Danmark 
Skeppsassistent (30 mån) 

 Sjömansutbildningen i  
Sverige 
Motorman/Matros (36 mån) 

Grundkurs 
6 månader 
Sjöpraktik  
6 månader 

Årskurs 1 
Gymnasiet 
12 månader 

Avslutningskurs 
6 månader 

Årskurs 2 
12 månader 

Årskurs 3 

Sjöpraktik 
12 månader 

Sjöpraktik 4 mån 
 
 

8 månader 

  
Skolförlagd utbildning 
Fartygsförlagd utbildning 

 

 

Figur 1: Sjömansutbildning Danmark – Sverige. 

 

Sjöfartens Utbildnings Institut 
Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) har en central roll när det gäller elevernas APU 
inom sjömansutbildningen. På SUI:s hemsida beskriver de sig på följande sätt, i en 
något förkortad version. Sjöfartens Utbildnings Institut arbetar sedan 1999 med 
utbildnings- och rekryteringsfrågor inom sjöfartsnäringen. SUI - informerar om yrken 
och utbildningsvägar inom sjöfarten. SUI anskaffar, förmedlar och administrerar platser 
för fartygsförlagd utbildning vid gymnasier och högskolor, f.n. 800 platser per år, deltar 
i rekryteringen till Sjöfartsnäringen med mera. 

På SUI:s hemsida finns det länkar till olika dokument som ska vara centrala för APU:n. 
De är reglerande för hur APU:n ska genomföras. De redovisar olika personers 
åtaganden. Utifrån de intervjuer vi har gjort tycks inte dessa dokument så framträdande 
som vi trodde de skulle vara. Därför har vi valt att presentera några av dem i förkortad 
version och de finns i sin helhet som bilagor i denna uppsats och på SUI:s hemsida. 

Försäkran 

Bilaga 7 är ett dokument som heter VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV PLATSER 
FÖR FARTYGSFÖRLAGD UTBILDNING (FFU- platser) och 
ARBETSPLATSUTBILDNING (APU-platser). Detta dokument är ett kontrakt som 
bland annat reglerar: 

• hur eleven skall göra sin ansökan för APU-placering och vilka datum som gäller. 

• Att skolan skall ha en kontaktperson för både elev och rederi. 
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• Hur långt i förväg eleven skall kontakta rederi för påmönstring. 

• Att eleven har med sig sjöfartsbok, läkarintyg för sjöfolk, pass, Basic Safety 
Traning Certificate, Försäkringskassans id-kort för fri sjukvård inom EU och 
eventuellt USA-visum om rederiet kräver detta. 

• Under mönstrad tid är studenten en del av fartygets besättning. Det är då 
förbjudet att förtära alkohol. Förbudet gäller både ombord och iland. Alkohol- 
och/eller drogtest kan genomföras när som helst och utan förvarning. 

Allmänna anvisningar 

I Bilaga 8 som heter ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR UTBILDNINGENS 
GENOMFÖRANDE beskrivs olika personers åtaganden. En förutsättning för att bli 
antagen till fartygsförlagd utbildning är att läraren bedömer eleven som lämplig för 
tjänstgöring till sjöss. 

Denna bedömning skall göras med hänsyn tagen till betygen från genomförda kurser, elevens 

närvaro och allmänna skötsamhet i skolan samt lärarnas bedömning av elevens förmåga att 

tillgodogöra sig utbildningen och anpassa sig till förhållandena ombord på ett handelsfartyg. 

(Bilaga 8 Villkor för antagning 2006). 

Efter avslutad och av Sjöfartverket godkänd utbildning, betalar skolan en ersättning till 
rederiet på 2065 kr/månad. Handledaren skall få 475 kr/månad som 
administrationsbidrag. Beloppet är det samma oavsett antal elever. Ersättningen är 
baserad på att utbildningen ska omfatta minst 15 veckor där varje vecka motsvarar 24 
timmars undervisning eller sammanlagt 360 timmar. 

Elevens åtaganden: 

i anslutning till påmönstring på fartyget ha med sig en arbetsjournal utfärdad av skolan samt ett 

exemplar av dessa anvisningar. Uppgifterna i arbetsjournalen skall så långt det är möjligt 

fullgöras i anslutning till att eleven deltar i det ordinarie arbetet ombord. (Bilaga 8 Arbetsjournal 

2006). 

Eleven har också i uppdrag att föra dagbok över sin tid ombord. I dagboken skall eleven 
notera de arbetsuppgifter som har fullgjorts under dagen. Dagboken skall visas upp för 
ansvarig lärare vid hemkomsten. 

De rederier som ställer platser till förfogande åtar sig att: 

utse en särskild kontaktperson med uppgift att ansvara för kontakterna med respektive skolor, 

elever och fartyg samt övervaka att utbildningen bedrivs i enlighet med vad som anges i dessa 

anvisningar. 

fartygsledningen blir informerad i god tid innan eleven påmönstras och att man ombord är helt 

klara över rederiets och fartygets åtaganden. 

särskild handledare utses, att denne är behörig för sin befattning och informerad om 

utbildningens uppläggning, innehåll och omfattning. (Bilaga 8 Rederiets åtaganden 2006). 

Fartygsledningen åtar sig att se till att övrig personal informeras och att eleven får en 
erforderlig introduktion. Fartygsledningen skall också se till att: 
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utbildningen genomförs i enlighet med dessa anvisningar och instruktionerna i arbetsjournalen. 

Meningen är att eleven skall få en allsidig inskolning till befattning som matros eller motorman 

på rederiets fartyg. Avslutad utbildning inom Energiprogrammet; Gren för Sjöfartsteknik, skall 

vara av sådan kvalitet att eleven kan tjänstgöra som matros eller motorman på alla slags 

handelsfartyg. (Bilaga 8 Fartygsledningens åtaganden 2006). 

I handledarens åtaganden ingår bland annat att: 

ta kontakt med eleven senast tre dagar efter påmönstringen och tillsammans med denna 

planera utbildningen ombord. 

följa upp utbildningen en gång per vecka och tillse att eleven inte enbart sysselsätts i 

underhållsarbete utan får en allsidig inskolning. 

tillse att arbetsjournalen blir korrekt ifylld och ge skolans kontaktman ett utlåtande om det sätt 

på vilket eleven fullgjort utbildningen. Detta utlåtande skall ses som en rekommendation från 

fartyget till skolan beträffande elevens betyg från kursen. (Bilaga 8 Handledarens åtaganden 

2006). 

Efter avmönstringen från fartyget skall eleven på första ordinarie skoldag kontakta sin 
lärare och avtala en tidpunkt för genomgång av arbetsjournal och elevdagbok. Läraren 
ska då övertyga sig om att utbildningen ombord har varit tillfredsställande och att 
eleven sammantaget har fått kompletterat sina kunskaper på ett sådant sätt att lägst 
betyget godkänd kan utfärdas i de sjöfartstekniska ämnena. 

Handledarinformation 

Bilaga 9 är en handledarinformation som beskriver ungefär samma saker som Bilaga 8, 
men är mer anpassad för handledaren. Sist i dokumentet under rubriken Övrigt, försöker 
SUI skapa lite förståelse från handledarna för elevens situation. 

Tänk Er gärna tillbaka till första gången Ni själva klev över fallrepet/landgången och den oro 

och förväntan, som fanns inför det stora äventyret. De studenter Ni möter från gymnasiet och 

sjöbefälsskolornas befinner sig i samma situation! Det är för många av dem deras första möte 

med sjöfarten och med fartygsmiljön över huvud taget. 

Vi, samt lärarna på skolorna, försöker förmedla all tänkbar information om sjömanslivet innan 

de mönstrar på, men det är Ni som ger dem deras första, och många gånger, bestående 

intryck. Försök dela med Er av all den kunskap Ni har och ge dem chansen att få svar på de 

enklaste frågorna, inte bara om arbetet, utan också om det sociala livet. Det är inte självklart att 

veta var man skall sitta i mässen, hur man gör med smutstvätt eller andra i land självklara 

vardagliga ting. (Bilaga 9 2006). 

Intyg 

Bilaga 10 heter INTYG ÖVER GENOMGÅNGEN STYRD MANSKAPSPRAKTIK 
och fylls i av rederiet. Där beskrivs elevens namn, typ av fartyg, storlek, var fartyget har 
gått osv. I slutet av intyget står det: 

Detta betyg utfärdas endast för den som i tillfredsställande omfattning tillgodogjort sig 

utbildningen. (Bilaga 10 2006). 
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Rapportformulär 

SUI har ett rapportformulär (Bilaga 11) som handledare, rederipersonal, elev, lärare 
eller annan kan använda. Rapporten kan användas för sjukavmönstring, avbruten 
praktik, allmänna synpunkter eller annan orsak. 

Nuvarande bedömningsunderlag 
Bedömningsunderlaget för elevens görande ombord dokumenteras i en dagbok (logg) 
där eleven skriver in den viktigaste händelsen under dagen, en global praktikjournal 
(ISF)4 skriven på engelska som uppfyller internationella krav på säkerheten ombord, 
samt en arbetsjournal för styrd praktik. Innehållet i arbetsjournalen är lika för däck och 
maskin. Där vissa uppgifter enbart är avsedda för däckselever och andra enbart för 
maskinelever. 

Dessa handlingar har eleven med sig ombord och delger sin handledare. 

Handledaren lämnar efter fullgjord APU en betygsrekommendation (Bilaga 1) till 
skolan där följande områden betygsätts: 

• Fartygsteknik – Säkerhet 

• Fartygsteknik – Drift 

• Fartygsteknik – Underhåll 

Betygkriterier för dessa tre områden är fastställda av Skolverket i Energiprogrammets 
gren för fartygsteknik. Bedömningskriterierna är ”Godkänd”, ”Väl Godkänd” och 
”Mycket Väl Godkänd”. 

Elevens personliga (sociokulturella) egenskaper eller nyckelkvalifikationer, delas upp i 
sex bedömningspunkter: 

• Ordning och personligt uppträdande 

• Arbetsintresse 

• Anpassningsförmåga 

• Initiativförmåga 

• Uthållighet, energi 

• Yrkeskunnande och allmän lämplighet för tjänsten som motorman/matros på 
detta fartyg och fartyg av liknande typ. 

Bedömningsskalan är ett till fem. 

Avslutningsvis skriver handledaren och teknisk chef under betygsrekommendationen 
(Bilaga 1) som läraren får via eleven. 

                                                 
4 International Shipping Federation (ISF) 

 9



 

Yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap 
Robert Höghielm (Höghielm 2005 & Skolverket 2001) beskriver yrkeskultur, 
yrkespraxis och yrkeskunskap som centrala nyckelbegrepp inom det yrkespedagogiska 
området. Höghielm beskriver yrkeskultur som en överföring av både tekniskt kunnande 
och normativa moment som vuxit fram under en viss tidslängd. Det handlar om en 
överföring av kollektiva erfarenheter och rymmer en yrkespraxis. 

Yrkespraxis är en anda som inte kan meddelas andra direkt genom formella 
beskrivningar. Genom övning tillägnas ett visst förfarande som kan vara ett av flera 
möjliga. Yrkespraxisen rymmer slutligen de mer yrkesspecifika yrkeskunskaperna. 
Yrkeskunskapen består i att handlingen utförs så att man vet vad man gör och gör det 
med avsikt efter reflektion och övning. 

Höghielm (Skolverket 2001) beskriver att många skolor inte har några svårigheter att 
lära sina elever yrkeskunskaper, däremot har skolorna svårigheter att lära sina elever 
yrkeskultur och yrkespraxis. Det finns dock undantag, exempelvis utbildningar som 
hotell och restaurang där lärarna arbetar nära en autentisk arbetsmiljö i sin undervisning. 
Eleverna jobbar med mat, som några timmar senare ska serveras till väntande gäster. 
Detta gör att elever och lärare befinner sig i en miljö där yrkeskultur och yrkespraxis 
kan tillämpas på ett naturligt sätt. 

Vidare går Höghielm (2005) in på begreppet nyckelkvalifikationer, som under 1990-
talets senare hälft har kommit mer i fokus än de enskilt formella kvalifikationerna enligt 
författaren. 

Nyckelkvalifikationer 
Näringslivet karaktäriseras numera av bland annat förändrade produktionsformer, 
teknikutveckling och globalisering. En möjlighet att hantera den ovissa situationen är att 
efterfråga: 

kvalifikationer som kan användas ospecifikt dvs. oberoende av arbetsuppgift. (Höjlund m.fl. 

2005, s. 22). 

Dessa kvalifikationer kallas nyckelkvalifikationer och kan vara social kompetens, 
flexibilitet, förmåga att lösa problem och att vilja lära. Dessa kvalifikationer är ofta av 
mjukare karaktär en de rent yrkesspecifika kvalifikationerna. 

Hit skulle man också kunna räkna empati och inlevelseförmåga. Kanske är det en sådan 

förmåga som skiljer en excellent yrkesman från en medelmåtta. (Höghielm 2006, s. 15) 

Höghielm (2005) medverkade i projekt kallat ”PEOPLE”5 i Söderhamn som har tittat på 
samarbetet mellan skola och arbetsliv. Bland annat (Höghielm 2005, s. 26) anser en 
produktionsledare vid Vallviks bruk, att viktiga egenskaper hos en person som han 
söker ska vara att personen: inte ska vara något nervknippe, är sig själv, är ärlig och kan 
jobba i lag. En ”Förste man” på företaget Söderhamn Eriksson söker följande 

                                                 
5 Partnerskap för lika möjligheter och livslångt lärande. 
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kvalifikationer: kan jobba självständigt, kan ritningsläsning, är folk man kan prata med 
och inte bara hugger emot. Där man veta att det är grabbar som ställer upp. 

Skolverket har till GY-07 tagit fram nya programmål för de olika programmen. På 
Energiprogrammets programmål under rubriken ”Kunskapsmål”, står det bland annat 
följande som kan rymmas inom begreppet nyckelkvalifikationer: 

Exempel på kompetenser som eleverna skall utveckla tillsammans med ämneskunskaperna är 

att ta initiativ, att lösa problem, att se konsekvenser av handlingsalternativ, att formulera, 

argumentera för och uttrycka ståndpunkter samt att söka, sovra och bearbeta information. […] 

Eleven skall ta ansvar för påverkan på miljön med utgångspunkt i ekologiska, ekonomiska och 

sociala aspekter på hållbar utveckling. Detta skall visa sig genom att eleven i sitt arbete gör 

medvetna val grundade på naturvetenskapligt kunnande. […] Eleven skall utveckla förmågan 

att kritiskt granska och utvärdera det egna arbetet i relation till för arbetslivet relevanta kvalitets- 

och säkerhetskrav. […] …att eleven utvecklar förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra. […] …utveckla förståelse och respekt för både den egna kulturens och 

andra kulturers normer och värden. Eleven skall också utveckla en förståelse av yrkesetiska 

normer och kunna handla i enlighet med dessa (Skolverket 2006). 

Förmågan att kunna söka, sovra och bearbeta information är viktiga kvalifikationer som 
Säljö (2005) tar upp i diskursen om det kollektiva minnet. Författaren anser att det krävs 
en omfattande förberedelse för nya generationer när det gäller hur man blir förtrogen 
med att utvinna kunskap ur de externa minnessystemen som datorisering har skapat. 

Det är i detta samspel mellan oss själva, de kulturella redskapen och våra olika lärmiljöer som 

våra sätt att lära formas; det är där vi får nycklar till viktiga delar av vårt samhälles kollektiva 

erfarenheter. (Säljö 2005, s. 241). 

Yrkeslärarens engagemang 
Yrkesläraren har en betydelsefull roll vid lärande i arbetslivet (Ds 2000:62. 2000, s. 
218-219). Utan dennes engagemang och kompetens blir det svårt att utveckla den 
samverkan som behövs för att delar av utbildningen ska kunna förläggas till en 
arbetsplats i form av lärande i arbetslivet. Yrkesläraren har viktiga uppgifter i varje fas 
av genomförandet. Hur elevernas praktik blir kan i hög utsträckning bero på 
yrkeslärarens engagemang. 

Betyg skall sättas (Ds 2000:62. 2000, s. 213) på den del av lärandet som har genomförts 
enligt den särskilda nationella kursplanen för lärande i arbetslivet. Ansvaret för 
betygsättningen vilar på skolan. Det är läraren eller lärarna i yrkesämnena som sätter 
betyg efter samråd med handledaren på arbetsplatsen. 

Handledning 
För att försöka beskriva vad handledning kan vara och vad som krävs av en handledare 
har vi använt oss av Lauvås & Handal (2001). Författarna poängterar att handledning är 
ett vardagsord som enligt dem ofta missuppfattas som att handledning bara kräver 
vardaglig kunskap – det vill säga att vem som helst kan handleda. Dock menar 
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författarna att handledning är långt mer krävande än vad man först skulle kunna tro. De 
anser att det är så stor skillnad mellan den handledning som en icke utbildad handledare 
bedriver och den som utförs av en kompetent handledare att man nästan kan prata om 
två olika verksamheter. (Lauvås & Handal 2001, s. 25). 

En handledare är framgångsrik när arbetet karaktäriseras av ett genuint intresse för andra 

människors väl och ve och av tolerans för det oklara och det ofärdiga. (Lauvås & Handal 2001, 

s. 16). 

Om man inte har något sådant intresse eller inte känner ett sådant naturligt ansvar är det 
i det närmaste omöjligt att lyckas som handledare. Det är viktigt att handledaren förmår 
att komma ner till elevens nivå och stötta därifrån, utan att stoltsera eller glänsa för 
eleven. I stället för att vara inriktad på sitt eget tänkande så blir man som handledare 
mer intresserad av hur andra tänker. Denna förmåga är viktig då inlärningsprocessen 
skiljer sig mellan människor. 

Enligt Lauvås & Handal är det handledarens ansvar att lägga skeendet till rätta. Den 
som blir handledd har i varje fall i början fullt upp med att tänka på andra saker. 
Författarna anser att utvärdering är en naturlig del av praktisk handledning för att på så 
sätt se hur de teoretiska kunskaperna kommer till användning i det praktiska arbetet. 

Det praktiska arbetet värderas fortlöpande i relation till de krav som yrkesområdet har ställt 

upp. Svagheter uppdagas och man arbetar med att utveckla färdigheterna till en 

tillfredställande nivå. På sätt och vis är handledaren yrkesområdets representant gentemot den 

som får handledning. De reella yrkeskraven konkretiseras och tydliggörs, och den position som 

eleven/studenten har uppnått klargörs i förhållande till dem. Utan en sådan kontinuerlig 

evaluering av de praktiska yrkesfärdigheterna, kommer handledningen att sakna innehåll. 

(Lauvås & Handal 2001, s. 349). 

Den som hamnar i en handledningssituation kan inte enbart reagera med ryggmärgen, 
utan en viktig del av handledningsfunktionen är att analysera vilken typ av handledning 
som krävs. Lauvås & Handal (2001, s. 63) tar upp två begrepp som avser vem som har 
det formella ansvaret för den pågående verksamheten: supervision – ansvaret ligger hos 
handledaren och konsultation – ansvaret ligger hos den som blir handledd. 

Det som kan avgöra vilken typ av handledning som behövs är vilka formella 
yrkeskunskaper den som blir handledd besitter och vilket ansvar man har mot tredje 
person. Även om handledningen börjar med supervision, blir det naturligt att 
handledningen alltmer får karaktären av konsultation. (Lauvås & Handal 2001, s. 222). 
Med en normalt duktig elev/student är det naturligt att denne får ansvar för avgränsade 
uppgifter när handledaren menar att detta är försvarbart inför en tredje person. 

PORTFOLIO som bedömningsunderlag 
I Nationalencyklopedin förklaras portfolio som en mapp med arbeten eller arbetsprover. 
Som pedagogisk term avses en mapp med en elevs arbeten jämte kommentarer kring 
dessa i syfte att dokumentera elevens utveckling. Avsikten är att involvera eleven i 
utvärderingen och reflexionen av det egna arbetet utifrån vissa givna kriterier enligt den 
så kallade portfoliometodiken. 
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Till grund för portfoliometodiken ligger den uppfattning om kunskap, lärande och 
undervisning som kallas konstruktivism6. (Ellmin 2003, s. 39). 

Portfoliometodik är benämningen på ett sätt att utvärdera, bedöma och undervisa i 
skapande verksamhet så att eleven med hjälp av bland annat portföljer lär sig att se på, 
reflektera över och kritiskt värdera sitt eget arbete. (Lindström 2005, s. 159). 

Den konstruktivistiska teorin kan vara antingen den kognitivt inspirerande, individuella 
konstruktivismen eller den socialkonstruktivistiska. Båda riktningarna betonar att allt 
lärande är en aktiv process. Bakom den kognitiva konstruktivismen ligger Piagets teori 
som kännetecknas av att inlärning ses som en individuell angelägenhet, där inlärningen 
sker genom ett samspel mellan individen och den fysiska omvärlden. Individen själv 
skapar sina kunskaper utifrån den miljömässiga stimulans och de möjligheter för aktiv 
utforskning som erbjuds. (Imsen 2005, s. 204). Den socialkonstruktivistiska 
inlärningsteorin representeras av Vygotskij där: 

han framhåller att kunskap skapas socialt, inte individuellt. Detta sker först och främst genom 

att språket bidrar till att forma vårt sätt att förstå världen. Inlärning är ett socialt fenomen som 

försiggår i en social situation och både språket och sociala förhållanden bidrar till att utforma 

kunskapen. Inlärning är därför en social angelägenhet. (Imsen 2005, s. 39). 

De konstruktivistiska teorierna sträcker sig tillbaka till Sokrates, Platon och Aristoteles, 
vilka alla talade om ”skapandet av kunskap”. En som betydligt senare beskrivit 
konstruktivism – och då i samband med portfolio – är Lars Lindström, professor på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Här ”lånar” vi en av hans modeller för att åskådliggöra 
några områden där en portfolio kan vara användbar i inhämtandet av kunskap och 
bedömningen av densamma. 

                                                 
6 Skapande av kunskap där lärandet är en aktiv process. 
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2. Portfolios in professional 
development where 

colleagues are assessing the 
quality of students’ work 

4. An educational tool in 
order to develop the self 

assessment ability among 
students 

6 Portfolio in teacher 
education as a tool of 
monitoring students’ 

development 

5. Portfolio assessment as a 
research tool in studying 

students’ creative abilities at 
different levels of schooling  

3. Portfolios as a means of 
assessing the attainment of 
goals at the systems level 

(I.E. Quality securing 
efforts) 

1. Final examination and 
admission to higher 

education such as university 
colleges in the making 

disciplines 

PORTFOLIO 
ASSESSMENT OF 
STUDENTS’ WORK IN 
THE MAKING 
DISCIPLINES  

 
Figur 2. Illustrerar olika möjligheter för portfolio. (Lindström 2005:1, s. 2). 

Lars Lindström beskriver bedömnings- och utvecklingsförfaranden som följer: 

Portfolio assessment as a vehicle in professional development can be applied in a more or less 

formalized way, from the strictly regulated collegial system used in nation exams to an informal 

“portfolio culture” developed at an individual school. 

The latter may imply that teachers, within or across subject areas, take turns in bringing a few 

students portfolios (representing, for example, diverse achievement levels or kinds of 

assignments) to staff meetings, in order to discuss their qualities and get feedback on how they 

should be assessed. (Lindström 2005:1, s. 6). 

Citatet ovanför kan man relatera till Vygotskijs teori där det viktiga socialiserande 
samtalet bärs fram och bearbetas i gruppen och på så sätt sker en utveckling inom varje 
individ. 

The questions of what students found difficult and easy encourage the teacher trainees to 

exercise self-assessment. In long term perspective, students will be able to analyze how their 

strengths and weakness develop over time, with some of them recurring over and over again, 

while others fade away or even change from one pole to the other, for example when a 

weakness has been overcome or transformed into strength. The question “What would you 

change?” prompts the students to set goals for themselves and thus to become more 

independent and responsible learners. (Lindström 2005:1, s. 10). 

Denna process kan relatera till både Piaget och Vygotskij: det sker en inre bearbetning 
som i sin tur leder till en individuell utveckling. 

Amerikanen George Mead (1863-1931) hävdar att såväl det enskilda jaget som de 
samhälleliga strukturerna är produkter av mellanmänsklig interaktion. Mead, som bland 
annat var socialfilosof, tillhörde den pragmatiska skolan till vilken även John Dewey 
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räknas. De framhöll vikten av samspelet mellan individer och menade att den mänskliga 
intelligensen har sitt ursprung i det språkliga umgänget mellan individer. 

Teorier från Piaget, Dewey med ”Learning by doing”, och Vygotskijs med den 
proximala utvecklingszonen, kan inkluderas i portfolioprocessen. Deras teorier har 
starkt influerat portfoliometodiken som Holm & Winarve beskriver i sitt examensarbete. 

Konstruktivismen utgår från att vi lär oss när vi reflekterar kring det vi upplever och därigenom 

konstruerar vår förståelse av den värld vi lever i. Förståelse är, så att säga, förmågan att gå 

utöver den information man fått del av, att göra något av den. När man kan tillämpa sina 

kunskaper i nya situationer, har man förstått vad man lärt sig. (Holm & Winarve 2004, s. 6) 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen innebär att eleven genom att 
tillägna sig kulturellt existerande sätt att tänka och handla, utvecklar och förändrar sina 
psykiska funktioner såsom minne, perception och tänkande. Vygotskij menade att all 
psykologisk utveckling utgår från ett gemensamt handlande där individen lär sig att 
behärska dessa handlingar för att sedan kunna utföra dem själv. Skillnaden mellan det 
som individen inte kan utföra själv och det som han/hon kan utföra tillsammans med 
andra, kallade han den närmaste (proximala) utvecklingszonen (Vygotskij, www.ne.se). 
När personen senare behärskar det som den tidigare behövde hjälp för att klara, har 
personen utvecklats till nästa zon. Teorin bygger på att svårighetsgraden på olika 
uppgifter ska vara lite svårare än vad personen kan klara av själv, men som han/hon 
klarar av tillsammans med andra eller med vägledning av en handledare. Vygotskijs 
pedagogik bygger på utmaningar som är lite svårare än personens egen kunskapsnivå, 
vilket driver kunskapsutvecklingen framåt. 

Kunskap är ett komplext begrepp som förklaras i läroplanen Lpf 94 
(Utbildningsdepartementet 1994, 1.2, Kunskaper och lärande). Kunskap är ett samspel 
mellan fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Eleverna behöver vägledning och handledning i hur de skall utveckla färdigheter och strategier 

för att bli självständiga och framgångsrika i sitt lärande. För att detta skall ske krävs av 

pedagogerna en god balans mellan att lära ut fakta och färdigheter och att lära ut självständigt 

tänkande och lärande. (Holm & Winarve 2004, s. 6). 

Olga Dysthe medverkade i ett treårigt försöksarbete om portfolioutvärdering och dess 
användningsområde. Hon har också inhämtat insikter från den engelska litteraturen om 
”portfolio assessment”. Dysthe konstaterade att portfolio kan ha många syften men de 
som följer var de vanligast förekommande: 

• visa vilken kompetensnivå eleven har uppnått 

• utvärdera elevens förmåga i ämnet 

• visa elevens arbetsprocesser i ämnet 

• dokumentera elevens utveckling under en längre tid 

• dokumentera klassens (gruppens) arbete 

• motivera eleverna till att arbeta vidare i ämnet 

• utveckla kompetens för självvärdering 

• främja individuellt lärande genom reflektion och självvärdering 
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• främja lärande genom samarbete och interaktion (Dysthe 2003, s. 329). 

Olga Dysthe beskriver också en annan sida som synliggjordes under försöksarbetet. 
Eleverna utvecklade genom sitt arbete med portfolion en begreppsapparat och ett språk 
som gjorde att de kommunicera kring texterna. Hon skriver följande: 

Ett sådant språk utvecklas bara genom dialog. Det uppstår, som Vygotskij säger, först i den 

sociala gemenskapen och sedan gör varje elev gradvis det till sitt.”. Reflektion, som idag 

tillmäts stor betydelse i läroprocessen och är ett centralt element i portfoliometodiken, kräver ett 

fackspråk och utvecklade begrepp för att inte förfalla till allmänt prat. Detta sker dessvärre ofta 

därför att det gemensamma grundarbetet inte prioriteras eller saknas. (Dysthe. 2003, s. 332). 

Ellmin (2000) använder sig av en trädstruktur där STAM står för portfolions 
övergripande syften: 

Synliggöra lärande och resultat genom att ge en så komplett bild som möjligt av elevens 
utveckling och på så sätt bilda ”den röda tråden”. 

Tydliggöra elevens utvecklingsbehov, drivkrafter, mål, starka och svaga sidor. 

Ansvariggöra eleven själv och olika vuxenaktörer (lärare, handledare), för kvaliteten i 
elevens lärande. 

Medvetandegöra eleven om hans eget tänkande och lärande. 

Ellmin poängterar två viktiga moment vid användande av portfolio: 

Nyckelbegrepp är alltså reflektion (egna tankar kring vad man gjort) och kontinuitet (det som 

dokumenteras är ”avtryck” av elevens kunskapsutveckling. (Ellmin 2003, s. 10). 

Dessa moment som Ellmin kallar nyckelbegrepp passar kanske bättre under Höghielm 
och Höjlunds definition om nyckelkvalifikationer. 

Metod och genomförande 

Metod och genomförande inleds med en redogörelse om vår pilotstudie. Sedan går 
vi vidare och beskriver varför vi har valt personligt kunskapande som metod och 
hur vi arbetar med denna. Vi redogör för urvalsprocessen av de personer som 
ingår i examensarbetet. Därefter följer en berättelse av arbetets upplägg och 
förändringar under arbetets gång. Vi går också igenom hur vi har analyserat och 
bearbetat våra data, och vilka etiska ställningstaganden vi har tagit. Till sist 
kommer en beskrivning av vår produkt – en portfoliomodell. 

Pilotintervju 
Innan vi började med examensarbetet gjorde vi en pilotstudie. Vi intervjuade rektorn 
som var initiativtagare till vårt arbete för att försöka få en mer preciserad bild av vad 
han ville att vi skulle undersöka. Ett annat syfte med pilotstudien var att få träna 
intervjuteknik, få prova våra frågeställningar och att sedan bearbeta intervjumaterialet. 
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Vi ville också pröva att skriva tillsammans och se hur det fungerade, för att försöka hitta 
bra arbetsformer inför examensarbetet. Pilotstudien tillsammans med de andra 
intervjuerna ligger till grund för examensarbetet. Därför har vi valt att redovisa delar av 
det bearbetade intervjumaterialet med rektorn från pilotstudien. 

Personligt kunskapande 
Vi har valt att använda personligt kunskapande som metod för att få en djupare 
förståelse om ämnet än vad vi tror att enkäter kan ge. Det är en metod som Gustavsson 
(2004) beskriver som en mycket vanlig metod inom samhällsvetenskapen. Metoden 
personligt kunskapande innebär att forskaren använder intervjuer, samtal eller dialoger 
som sitt redskap. Personligt kunskapande ingår som ett moment i en längre process där 
urval, bearbetning av materialet, analyser, rapportering och presentation ingår. 
(Gustavsson 2004, s. 237). 

För att intervjupersonerna skulle känna sig förberedda och kunna svara sakligt valde vi 
att skicka över frågorna i förväg. På formuläret med frågorna beskrev vi syftet med 
arbetet och vilka etiska hänsynstaganden vi skulle göra för att skydda deras integritet. 
De första fyra intervjuerna genomförde vi tillsammans, Per-Olof genomförde en när 
Benny inte kunde vara med och Benny fick följa med på ett fartyg där tre intervjuer 
genomfördes. 

Under intervjuerna följde vi de frågor som vi skickat över i förväg och ställde 
kompletterande frågor för att klargöra eventuella oklarheter i svaren. Vi spelade in alla 
intervjuerna utom en som Benny genomförde där intervjupersonen uttryckligen sa: 
”Vad ska det vara bra för?” Och efter en kort förklaring av nyttan av att spela in, tyckte 
personen ändå att det var onödigt. Under den intervjun som inte spelades in antecknades 
det flitigt. På de övriga intervjuerna valde vi att endast skriva stödord, korta referat och 
eventuella följdfrågor, allt för att vi skulle kunna vara så koncentrerade som möjligt på 
vad intervjupersonen uttryckte under intervjun. 

Urval 
Det fanns många parter man skulle kunna ha intervjuat och som skulle kunna ha 
kommit med viktiga inlägg, såsom rederier, SUI, Sjöfartsverket med flera. Men efter 
pilotstudien bestämde vi oss för att begränsa oss till det vi framöver kallar ”triaden”, en 
triangel med elev, handledare och lärare i de olika hörnen (aktörer), vilka kan definieras 
som huvudaktörer. Vår avsikt när vi valde dessa tre grupper var bland annat att se hur 
kommunikationen mellan dessa tre grupper fungerar under APU:n. Vi ansåg att två 
yrkeslärare, två utexaminerade elever och två handledare skulle ge ett bra underlag. 
Under arbetets gång dök tillfället upp för Benny att få följa med på ett fartyg under en 
resa. Detta gav tillfälle att intervjua ytterliggare två handledare och en elev. Totalt har vi 
intervjuat två lärare, tre elever och fyra handledare, vilket är tre fler än den ursprungliga 
målsättningen. Det gör att resultatet av studien bygger på ett bredare underlag. 
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Uppläggning och genomförande 
Under arbetet med pilotstudien upptäckte vi svårigheter med att få till intervjuer. De 
främsta problemen var tidsaspekten och de geografiska avstånden. Under 
examensarbetet valde vi en mer offensiv taktik för att genomföra intervjuerna som vi 
önskade ha. I början var de svårt att få tag i personer som ville ställa upp och som 
befann sig i närheten av Stockholm. Eftersom det var svårare än vad vi trott att få till 
stånd intervjuerna, valde vi att skicka våra intervjufrågor för skriftliga svar till de elever 
och handledare, som tidigare meddelat oss att de inte hade möjlighet att komma till 
Stockholm. Två handledare lämnade utförliga svar, men inga elever. 

Problemet att få till intervjuer löste sig plötsligt väldigt snabbt. Vi fick följa med på 
Sjömansskolans (Stockholm) skolfartyg under en dag och intervjua två lärare. Och två 
dagar efter det genomförde vi två elevintervjuer. Kort efter den sista intervjun öppnade 
sig ytterligare en möjlighet: Då Benny inte har någon erfarenhet av att arbeta på sjön, 
tog vi kontakt med olika rederier med hjälp av SUI och frågade om det fanns någon 
möjlighet för Benny att få följa med på ett fartyg som hade både elev och handledare 
ombord. Detta för att han skulle få se hur det kan vara att jobba på sjön, och hur det kan 
vara för en elev på APU:n, samt se hur handledningen kan fungera. Kort efter den sista 
planerade elevintervjun ringde ett rederi som gärna tog emot Benny på något av sina 
fartyg. Det blev ett fartyg som trafikerar Östersjön. Förutom att följa en elev under ett 
arbetsdygn och intervjua honom, intervjuades även två handledare. Efter denna resa fick 
vi alltså ytterliggare tre intervjuer. 

Databearbetning 
Efter intervjuerna har vi gått igenom ljudmaterialet och transkriberat det. Vi bedömde 
att det skulle bli för tidskrävande att skriva ut intervjuerna ordagrant, utan valde att lyfta 
ut det som var väsentligt och viktigt ur varje intervju. Sedan fogades de nio intervjuerna 
från elever, handledare och lärare, samman till tre olika dokument. Där efter 
analyserade vi deltagarnas svar med varandra inom samma kategori, typ 
kommunikation, handledning, dokumentation, praktikens roll osv. 

Två av intervjuerna är gjorda genom att vi skickade intervjufrågorna med e-post och 
sedan fick skriftliga svar tillbaka. Till de skriftliga intervjuerna användes samma 
frågeformulär som till de muntliga intervjuerna. De skriftliga och muntliga intervjuerna 
har alla genomgått samma analys och tolkning. Vilket gjort dem likvärdiga i det 
samlade resultatet av vårt arbete. 

Etiska aspekter 
För att kunna skydda deltagarnas integritet har vi utgått från HSFR:s (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet) etiska principer och valt att använda flera 
kontaktvägar för att få kontakt med intervjupersonerna. Vi fick hjälp av rektorn på 
Sjömansskolan, SUI, högskolan i Kalmar och sjömanskyrkan i Stockholm. 
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Det är viktigt att personernas åsikter kommer fram för att kunna förbättra elevernas, 
lärarnas och handledarnas roll eller situation kring APU:n. Genom att ge alla deltagare – 
förutom rektorn – fingerade mansnamn och endast presentera dem i allmänna ordalag, 
hoppas vi att deras integritet ska skyddas. Men samtidigt vill vi undvika att censurera 
bort det väsentliga i intervjupersonernas svar. 

Produkten 
Vi har utvecklat en produkt, en portfoliomodell, som vi presenterar utförligare i en 
PowerPoint-presentation (bilaga 12). Eleverna kan dokumentera och spara sina 
erfarenheter med bild och text i portfolion som både kan vara en pärm och i digitalt 
format. Vår portfolio ger en grundstruktur, men den är inte statisk utan går att anpassa 
efter behov. Modellen går också att använda inom andra yrkesinriktningar och specifika 
ämneskurser. Vår portfoliomodell beskrivs utförligt i resultatpresentationen. 
Portfoliomodellen är inte testad och utvärderad, utan är just en modell som är möjliga 
att utveckla vidare. 

Resultatpresentation 

Resultatpresentationen inleds med intervjun med Johan Östergren, rektor på 
Sjömansskolan i Stockholm. Sedan följer en kort presentation av övriga 
intervjupersoner som ingår i examensarbetet. Efter presentationen följer 
intervjumaterialet som är transkriberat, analyserat och indelat i olika teman. Sist 
presenterar vi vår produkt – en portfoliomodell och ger ytterligare förslag till 
förbättringar av den nuvarande bedömningssituationen under APU:n. 

Pilotstudie 
Vi genomförde en pilotstudie innan vi påbörjade det egentliga arbetet. I pilotstudien 
(Bilaga 2) intervjuade vi Johan Östergren som är rektor på Sjömansskolan i Stockholm. 
Eftersom pilotintervjun ligger till grund vårt urval av material inför examensarbetet, har 
vi tagit med det analyserade materialet från intervjun i resultatpresentationen. Samtliga 
citat under rubriken pilotstudien kommer från intervjun med Johan Östergren 2006. 

Handledaren 

Handledarens roll är avgörande för hur mycket eleven lär sig. 

Ombord har man minibemanning vilket medför att tiden är knapp och dyrbar. Under 
APU-perioden på 15 veckor kan flera handledare vara inblandade i elevens 
kunskapande. Eleven kan också vara ombord på flera fartyg under APU-perioden. 
Handledarna har oftast inte någon pedagogisk utbildning. Det har utlovats men existerar 
inte. Handledaren på däck är ofta ”båsen”, (bas för däcksarbetet), eller en matros medan 
det i maskin ofta är en maskinist. Ett problem kan vara när tillexempel handledare och 
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elev har olika nationaliteter med skilda språk och kulturer. Där bristande språkförståelse 
kan skapa missförstånd och utgöra en säkerhetsrisk. 

Bedömningssystemet 

Handledaren har ofta många sätt att tolka av elevens prestationer. Bakomliggande 
irrelevanta orsaker kan påverka betygsättningen. Ibland stämmer helt enkelt inte kemin. 
Detta påverkar då inte bara bedömningen utan även hela tillvaron ombord. 

Den betygssättande handledaren lämnar endast en betygsrekommendation som är tunn och 

inte alltid relevant mot elevens kunskaper. 

Elever som får en negativ bedömning under APU-perioden sorteras inte bort, där 
utvärderar istället lärarna eleven från tidigare insatser i skolan. Eleven skriver loggbok 
och där kan det framgå att kemin inte har fungerat bra. Man försöker genomskåda om 
någon elev har blivit felbedömd, positivt eller negativt, av handledaren. Skolans 
omdöme väger tyngre än handledarens. 

Sammanfattningsvis är det nuvarande bedömningssystemet inte rättvist och detta drabbar 

eleven. 

Kommunikation 

Rektorn beskriver att det är Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) som ordnar 
praktikplatser centralt för eleverna på samtliga åtta sjömansskolor i Sverige. Skolorna 
meddelar hur många platser de behöver, vilken typ av elever det är och under vilken 
tidsperiod eleverna ska vara ute på APU. Sedan fördelar SUI platserna till skolorna.  
Johan beskriver att kontakten mellan handledare och skolan är bristfällig, här förväntar 
han sig mer. 

Det läggs för lite tid på kontakten med fartyget från skolans sida, och då framförallt mellan elev 

och lärare, vilket skulle medföra många timmars arbete som idag inte finns. 

Kontakten med eleverna är bristfällig, men Sjömansskolans ambition är att utöka denna. 
Varje elev kanske skulle ha en elektronisk dagbok eller logg, enligt rektorn. Samband 
kan skapas med e-post som via satellit kopplas upp var man än befinner sig på jorden, 
men är dyrt. 

Eventuellt kan man tänka sig ett besök ombord, men det är kostsamt. Drömmen vore att få ut 

en lärare till fartyget som gör en bedömning på eleven, men det är knappast realistiskt. Men 

genom e-post kanske man kan få ut en test där handledaren utför bedömningen. 

Mobiltelefon är många elevers räddning. Elever är ibland rädda och ensamma ombord, 
till exempel när halva besättningen kommer från avlägsna länder. Om problemen är 
stora har eleverna möjlighet att byta fartyg. Vid något tillfälle när det inte har fungerat 
bra, har det räckt att ringa till fartyget. 

Man bör också enligt rektorn ha bättre samverkan mellan de åtta sjömansskolorna i 
Sverige. 

Centrala prov 

Visst skall man vaska och måla under APU:n, men inte i 15 veckor. 
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När det gäller branschens parter har man högt ställda krav på gymnasieutbildningen. För 
att bättre kunna jämföra de olika sjömansskolorna, tycker rektorn att man skulle kunna 
tillämpa centrala prov i fler ämnen än engelska, svenska, matematik. Om man utgår från 
de viktigaste områdena på fartyget och skapar någon form av validering, både praktiskt 
och teoretiskt samt någon form av intervju, skulle problemet kunna lösas. På så sätt 
kunde bedömning också bli mer likvärdig mellan skolorna. Systemet på VVS7 med 
prov under fyra dagar där man inte vet uppgiftens karaktär, verkar fungera bra. Men 
skulle kräva en stor insats från branschens aktörer. 

Rektorns vision 

Rektorn hade flera visioner inför framtida APU-perioder, där vi anser att dessa punkter 
är de främsta: 

• En ökad kontakt mellan handledare, elev och lärare. 

• Att handledaren får regelbunden information från yrkesläraren, vad som 
specifikt ska utföras under APU-tiden ombord. 

• Att varje elev har en individuell studieplan samt portfolio eller elektronisk 
dagbok. 

• Att påverka eleverna innan de åker ut till ett fartyg att ha en positiv inställning 
och då även till smutsgöra, som att skura och måla och så vidare. 

Presentation av intervjupersoner 
För att personerna som vi har intervjuat ska kunna var anonyma har vi gett dem 
fingerade namn. Bland intervjupersonerna finns det en kvinna, men vi har valt att ge alla 
manliga namn eftersom det finns få kvinnor i branschen. Det enda undantaget är rektorn 
som vi anser vara en offentlig person och den som kom med förslaget till 
examensuppgift. Vi har valt att ge nuvarande eller före detta elever namn som börjar på 
E, och handledarna namn som börjar på H och lärarna namn som börjar på L. 

Eskil var maskinelev och tog studenten från Sjömansskolan 2006. Han har lämnat 
sjöfarten för ett landbaserat arbete. 

Emil var däckselev som tog studenten från Sjömansskolan 2004. Han arbetar i dag 
inom sjöfartsnäringen. 

Edvin går just nu tredje året som maskinelev på Sjömansskolan. 

Henrik Han har arbetet på sjön sedan han var 17 år. Han började som motorelev, gick 
sedan vidare till motorman, andre maskinist och är nu förstemaskinist. 

Harald är överstyrman. Efter sjökaptensexamen arbetade Harald först som andre 
styrman på ett par tankfartyg i Nordsjö-/Östersjöfart. I hans nuvarande tjänst arbetade 
han först som andre styrman innan han fick sin nuvarande anställning som överstyrman. 
                                                 
7 VVS-eleverna genomgår ett systemkunskapsprov (en dag teoretiskt och praktiskt prov) som de måste bli 

godkända i för att få påbörja sin lärlingsperiod. När lärlingstiden är slut ska personen klara ett examensprov (en 

dag teoretiskt och tre dagar praktiskt prov) för att få sitt certifikat. 
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Holger har varit överstyrman i 17 år på personfärjor som främst trafikerar Östersjön. 

Hans har gått sjömansskola i två år och utbildat sig till motorman. Han jobbade två till 
tre år som motorman. Sedan gick han maskinbefälsutbildning i tre år. Han var sedan 
andramaskinist och har varit förstemaskinist i fem år. 

Lennart har arbetat som yrkeslärare sedan 2002. Efter flera år på sjön, har Lennart på 
senare tid verkat inom industrin. 

Lars har arbetat som yrkeslärare sedan tre år tillbaka. Han har sjökaptensutbildning och 
har arbetat som styrman. 

Intervjuer 
Intervjumaterialet som följer har vi delat in i olika teman. De olika underrubrikerna 
speglar temats innehåll. För att presentationen av intervjumaterialet ska bli intressant 
och överskådligt. Har korta inläggen från de olika intervjupersonerna sorterats utan 
inbördes ordning, för att belysa likheter och olikheter mellan personernas åsikter. 

Förberedelser 

Enligt Eskil hade man genomgång i skolan om miljö och skydd, inför den kommande 
APU:n. En viktig aspekt från samma elev var att man inte blev förvarnad om hur 
skrämmande det kunde vara ombord. Edvin kritiserar också förberedelserna: 

att man från skolans sida beskriver ombordvistelsen som kul, en information som borde vara 

lite mer neutral, då det handlar om ett arbete och inte semester. (Intervju med Edvin 2006). 

För att eleverna skall få en bra början och bli accepterade ombord, bör man på skolan 
informera eleven om kulturen ombord och att de ska presentera sig ordentligt för alla i 
besättningen redan under de första dagarna, poängterar Harald. Eskil efterlyste 
information från tidigare elever som varit ute på APU. Någon sådan genomgång där 
tidigare APU-elever överför sin erfarenhet till elever som står på tur för sin APU 
förekommer enligt Lennart inte, eftersom tid saknas. Man har dock en individuell 
genomgång med eleven efter avmönstringen. Emil inbjöds till möte på rederiet före 
APU:n. Och SUI8 kom till skolan och informerade om bland annat det kontrakt som 
sedan skulle undertecknas. 

Sjöfartsverket och SUI kommer till skolan och informerar, tyvärr utnyttjas denna tillgång dåligt, 

då eleverna sällan har några frågor. Förberedelserna förmedlas genom den teoribakgrund som 

byggs upp under utbildningens gång. Man beskriver olika fartyg och vilka miljöer man kan möta 

ombord. (Intervju med Lennart 2006). 

Enligt Lars upplyses eleverna under utbildningens gång om förhållande ombord och där 
den formella informationen om pass, friskintyg och sjöfartsbok är standard. 

                                                 
8 Sjöfartens Utbildnings Institut AB (SUI). SUI handhar arrangemanget med fördelning av praktikplatser på 

fartygen, för samtliga sjömansskolor och sjöfartshögskolor i Sverige. Man tillför också den formella informationen, 

till elever, rederi/handledare och skolor/lärare med allmänna anvisningar för utbildningens genomförande. 
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Dokumentation 

Lars försöker förmå eleverna att samla på sig material ombord, allt de kan få, till 
exempel ritningar och skisser, som efter hemkomsten kan användas för redovisning 
muntligt eller skriftligt. Edvin säger att det finns elever som är jätteseriösa och de 
dokumenterar sina upplevelser helt frivilligt och tar med sig egna grejer. Själv gör han 
det inte. Men han skriver i dagboken om dagens viktigaste händelse. Vi frågade Edvin 
om det skulle kunna fungera för honom att dokumentera sina arbetsuppgifter med 
kamera: 

Det blir ett störande moment när man måste stanna upp och ta bilder. Oftast när man är elev 

står man mest och observerar och tittar på och då skulle man kunna ta foton. Men det skulle 

kännas töntigt. Då kommer de att få en annan bild av en som elev. Och då är det lätt att bli 

utstött. Jag skulle inte våga göra det. (Intervju med Edvin 2006). 

Edvin tycker att det under skoltiden tydligare ska påpekas att det är bra att dokumentera. 
Men man måste få rutin på att dokumentera, så att man inte glömmer bort det. 

Handledning 

Av fyra handledare har tre inte fått någon handledarutbildning alls. Holger har fått 
någon typ av utbildning för många, många år sedan. En av handledarna ansåg sig inte 
behöva någon utbildning, då han påstår sig veta vad en motorman ska kunna. Enligt 
lärarna är handledarutbildningen – i den mån den existerar – bristfällig, och kvalitén på 
handledningen ombord varierar kraftigt. Från lärarnas sida finns önskemål om att 
rederiet medverkar till ett möte mellan lärare och handledare innan eleven mönstrar på 
fartyget. Då får lärarna och även handledarna ett ansikte på den de pratar med i telefon 
eller e-postar till. Vid ett sådant möte hoppas lärarna att handledarna skulle få en bättre 
förståelse för vad eleverna ska få ut av sin praktik. 

När svenska elever jobbar med utländska sjömän, är det ibland svårt för eleverna att få vara 

med och att praktiskt göra alla moment. (Skriftlig intervju med Harald 2006). 

Harald hade på förslag att båsen9 kunde få en enklare handledarmanual på engelska, 
eftersom manskapet ofta har utländskt ursprung. Detta kan innebära att han känner 
större ansvar för eleven och låter honom/henne vara med mer praktiskt och prövar alla 
moment istället för att vara åskådare. 

Handledaren 

Vi frågade handledarna om vilka de största svårigheterna som var för dem. Holger och 
Hans upplevde inga svårigheter. Hans sa att eleverna sällan är med honom. De kommer 
och frågar om det finns något jobb. Annars följer de mest en motorman. 

Henrik och Harald upplever att den största svårigheten är att få tiden att räcka till, att de 
inte hinner handleda eller sitta ner så länge med eleven som de skulle vilja. De är få i 
besättningen och har fullt upp under arbetspassen; 

och när kvällen kommer är man oftast rätt slut då vill man vila lite mellan maskinalarmen. […] 

Det kan inte vara meningen att man gör sitt arbete sedan skall man sitta kvällar och helger. Tid 

                                                 
9 Arbetsledare på däck 
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som man annars skulle villa upp sig på, och gå igenom boken och försöka lära upp eleven. Det 

är ju många, många, många timmar man sitter och arbetar gratis. (Skriftlig intervju Henrik 

2006). 

Harald tycker dock att på de riktigt långa turerna finns det mer tid till fördjupning med 
eleverna. 

Elevers och lärares syn på handledare 

Eskil beskriver att bemötandet från handledaren var dåligt. 

Handledaren var usel och första veckan ville jag bara bort därifrån. Men efter en vecka och ett 

barbesök ändrade handledaren uppfattning och det började fungera. (Intervju med Eskil 2006). 

Lars säger att kvalitén på handledare varierar kraftigt. Och vid kontakt med handledaren 
sker det oftast i negativ mening, säger Lennart. Lars konstaterar att det inte finns någon 
utbildning för handledare. Lennart tycker att handledaren bör ha någon form av 
utbildning och morot. Lars vill gå ännu längre och säger: 

Handledarutbildning bör utvecklas och vara ett krav för att få handha elever. (Intervju med Lars 

2006). 

Enligt SUI:s dokument är det förstemaskinisten eller överstestyrman som ska vara 
handledare. Enligt Eskil var det motormannen som blev den egentliga instruktören eller 
handledaren. och i Emils fall var det båsen. 

Som maskinist eller styrman skulle man vara mer insatt i handledarrollen. (Intervju med Eskil 

2006). 

Kommunikation 

Under intervjuerna med lärare, handledare och elever om hur kommunikationen mellan 
skolan och fartygen fungerar under APU:n, hur ofta och på vilket sätt de kommunicerar 
med varandra, lärare - elev och lärare - handledare, får vi följande svar: Eskil påtalar att 
de e-postade någon gång under APU:n, men de hade ingen regelbunden kontakt. I 
början skapade Eskil sin tryggheten genom att e-posta hem, men efterhand blev han 
förtrogen med folket ombord. Men han visste att skolan skulle svara om det var något 
viktigt. Emil svarar att han inte hade mycket kontakt med skolan och med handledaren 
hade han ingen kontakt alls. Enligt Lennart förekommer generellt ingen kontakt med 
handledaren under APU:n. Men han har e-postkontakt sporadiskt med vissa elever, där 
eleven är den som tar upp kontakten. 

Jag har inte haft någon kontakt med lärare under APU:n. Jag åkte till skolan mellan båtarna 

och lämnade dagbok och betyg. Men sen har jag inte hört något från skolan, men jag har inte 

heller tagit någon kontakt, känner inte att det har funnits någon anledning. (Intervju med Edvin 

2006). 

Harald berättar att han som handledare sällan har haft kontakt med skolorna. Är det 
några oklarheter, brukar det i de flesta fall vara eleven som kontaktar skolan. Henrik ger 
ett kort, rakt svar om hur kontakten med lärarna kan fungera: 

Kontakten? Man får boken av eleven och gör den tillsammans, skriver betyg och sedan åker 

han/hon hem. (Skriftlig intervju med Henrik 2006). 
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Hans ger en liknande bild. Han säger att det inte förekommer någon kontakt med 
skolan. Innan APU:n börjar får Hans ett dokument från rederiet, där det står vad eleven 
heter och om han är gymnasieelev eller högskoleelev. När eleven kommer ombord 
frågar han vad de har för bakgrund, om de har varit på ett fartyg förut, för att få en 
uppfattning om vad de kan. Hans och Holger arbetar inom samma rederi, men Holger 
ger en annan bild av kommunikationen med lärarna. 

Fungerar bra, förekommer rutinmässigt med skolan. Om det uppkommer något problem 

kontaktas skolan, men det har inte förekommit. (Intervju med Holger 2006). 

Lennart tycker att kontakten med fartygen är en svår historia. Av flera anledningar har 
de inte någon extra tilldelning av tid för att sköta kontakten med elev och handledare. 
Enligt lärarna har det hänt att de har ringt till fartyg där det inte fungerar bra enligt 
eleven. Det kan vara ett fartyg där eleven till exempel bara får skura, knacka rost eller 
måla. 

Det är inte alla fartyg som har e-postkommunikation ombord. Det är en bild som 
bekräftas av Edvin. Han vet inte ens om det fanns datorer på det förra fartyget. Och att 
kommunicera över telefon är varken ett behändigt eller billigt kommunikationsredskap. 
Edvin berättar att på det nuvarande fartyget, har de tillgång till internet varje gång de 
ligger i hamn och det gör de varje dag. Datorer med internet som Edvin kan använda, 
finns nere i manöverrummet för maskin och uppe i kontoret hos befälen. 

Kommunikationens för- och nackdelar 

Enligt Lars är kontakt på både gott och ont: 

Om eleven klarar jobbet är kontakten med eleven ovidkommande för läraren. (Intervju med 

Lars 2006). 

För vissa elever kan kontakten med skolan skapa onödig hemlängtan och för andra 
elever är APU:n en möjlighet att slippa skolan och läraren. De eleverna vill inte ha 
någon kontakt, något som båda lärarna är överens om. Om det händer något allvarligt på 
APU:n är det rektorn på skolan som är elevernas kontaktperson. Lennart tycker att 
kommunikationen med fartygen bör förbättras. Som det är idag finns det ingen 
kommunikation mellan handledare och lärare alls. Han skulle önska att det skulle gå att 
ordna handledarträffar för handledare som är hemma på ledighet, där lärare och 
handledare kan träffas, och kan få ett ansikte på den de pratar med eller e-postar till. 

Enligt Lars skulle en regelbunden kontakt med främst eleven kunna var en form av 
skyddsnät, något som Edvin också är inne på: 

Om man mådde dåligt eller så. Om man hamnar på en båt där man inte trivs, då kanske det är 

svårt att höra av sig själv, det kanske är lättare att skriva det om man hörs av varannan vecka 

eller liknande. För mig skulle det inte vara något problem att slippa hålla kontakten, då jag ändå 

troligen skulle missa. (Intervju med Edvin 2006). 

Hans verkar också se vissa fördelar med att ha en regelbunden kontakt med skolan, men 
det verkar inte vara någon avgörande fråga för honom: 

Ja, jag kanske skulle kunna få en kontakt och få reda på vad de skall göra, och få önskemål 

om arbetsuppgifter för eleven. Men om eleven är intresserad fungerar det automatiskt. Visar 
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inte eleven intresse då skiter man i honom, han skulle kanske inte vara på en båt. Har de rätt 

intresse sköter det sig självt om de är intresserade att börja jobba som motormän när de slutar 

skolan. (Intervju med Hans 2006). 

Lars konstaterar att kontakten mellan lärare och handledare/elev är obefintlig. Men han 
tycker dock att denna kontakt är viktig och bör förstärkas mellan parterna. 

Arbetsjournalen 

I arbetsjournalen finns de av Sjöfartsveket, Sveriges Redareförening och berörda skolor 
utarbetade moment som är väsentliga för elevens yrkesutveckling ombord. (Se även 
bakgrundskapitlet.) 

Harald tycker att det är bra när eleverna har med sig en arbetsjournal ut på fartygen. Då 
är det enklare för handledarna att planera för elevens tid ombord och det är bra att 
eleven också kan jobba självständigt med att lösa uppgifter. Han brukar låta eleven 
jobba självständigt med sin journal. Fastnar eleven på något arbetsmoment, brukar de 
försöka att lösa uppgiften tillsammans. Emil beskriver något liknande. Han träffade sin 
handledare (överstyrman) varje söndag. Då fick Emil berätta vad han hade gjort under 
veckan och hur det hade fungerat. Sedan skrev handledaren på i arbetsjournalen. Edvin 
ger en annan bild: 

På den första båten var det mer att jag gick med handledaren och han höll koll på boken. Det 

gör de inte här utan det får man sköta själv och fråga hela tiden om det är något man vill göra, 

det bryr de sig inte om, för här har de många elever hela tiden. Skulle de bry sig om varenda 

elev skulle det nästan bli ett deltidsjobb. Man går ju bara som vanlig arbetare här. (Intervju med 

Edvin 2006). 

Eskil delar Edvins uppfattning om att man ofta måste tjata på handledaren för att han 
skall fylla i formuläret. Hans vänder på perspektivet: 

En del elever är motiverade, andra är det inte. Det är lättare att ha att göra med elever som är 

intresserade. Vissa elever som är lite motiverade kommer med boken och vill få påskrivet, när 

de gjort vissa moment. (Intervju med Hans 2006). 

Några problem som Lennart ser med arbetsjournalen, är att han inte kan få någon 
uppfattning om hur delaktig eleven har varit i själva arbetet. Han tycker också att 
journalen har ett ålderdomligt språk och en otidsenlig arbetsbeskrivning. Henrik har 
liknande åsikter om arbetsjournalen, till exempel att det finns en hel del föråldrade 
system/frågor/uppgifter som var gamla för "50 år sedan”. De uppgifterna är inte alltför 
relevanta, men säkert intressanta för eleverna om de vill veta lite kuriosa. Henrik tycker 
att man skulle gå igenom journalen och ta bort sådant som inte är relevant. Han tycker 
att handledaren kan få styra detta lite mer själv och inte vara styrd av boken. Som det är 
nu måste hela boken vara gjord för att eleven skall få godkänt, även sådant som är 
gammalt, oviktigt och irrelevant. 

Vi frågade handledarna om de upplevde att skolan har några önskemål om vad eleven 
ska göra under praktiken. 

Ja, det är klart att jag upplever önskemål vad skolan vill att eleven ska lära sig under sin 

praktik. I elevens arbetsjournal, brukar det ju oftast tydligt redogöras för vad skolan förväntar 

sig att eleven ska lära sig ombord under sin praktiktid.[…] Ibland kan jag tycka att det är för 
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mycket teoretiska uppgifter i arbetsjournalen som eleven ska lösa ombord. Jag tycker istället 

att det skulle vara fler praktiska uppgifter att lösa. Rent teoretiska uppgifter kan ju eleven likaväl 

lösa i skolan. (Skriftlig intervju med Harald 2006). 

Dagboken 

Lennart förklarade att i dagboken eller loggen, skriver eleven dagens viktigaste 
händelse. Och när de kommer tillbaka från APU:n lämnar de dagboken till läraren som 
har möjlighet att läsa vad eleven har varit med om under APU:n. Eskil hade som rutin 
att alltid skriva dagbok på kvällarna. Emil tyckte det kändes helt okej att fylla i 
dagboken. Edvin tyckte att i början gick det jättebra och på det första fartyget fanns det 
inte mycket att göra när han var ledig. Men på det nuvarande fartyget finns det tv i 
hytten, och när han slutar för dagen slänger han sig framför tv:n. Nu skriver han kanske 
en gång i veckan. Men han tycker inte man ska ta bort dagboken. Han tror att det kan bli 
kul att gå tillbaka och läsa senare. 

Lennart beskrev att vissa elever har stora svårigheter att skriva och framförallt att 
skrivstilen är dålig, nästan oläslig hos många. 

Bedömning av elev 

Från samtliga elevers sida upplever man att betygsättningen från APU:n 
överensstämmer med insatserna man utfört ombord. Lennart anser att det finns 
svårigheter i att från betygsunderlaget avgöra hur delaktig eleven egentligen har varit i 
själva arbetet. 

Om elevens resultat från APU:n inte överensstämmer med de tidigare erfarenheterna av 
elevens insatser från skolan och skolans praktikfartyg, kan man enligt Lars ställa några 
kontrollfrågor för att få en uppfattning av betygets relevans. En elev som har fått ett 
negativt betyg från sin APU, får istället en chans att visa sin kapacitet vid den så kallade 
”uppkörningen”. Det är den sista resan med praktikfartyget där eleverna gör allt för 
”egen maskin”. 

För bedömning av praktikens innehåll är det bra att arbetsjournalen är samma för däck 
ock maskin, men enligt Lennart bedöms den vara i behov av uppgradering. 

Praktikens roll 

Eskil tycker att APU:n skulle komma tidigare i utbildningen, kanske efter första året. I 
arbetet med de utländska motormännen lärde man sig mycket, enligt Eskil. Enligt Edvin 
upplevdes praktiken på första fartyget som problematisk, vilket berodde på språkliga 
och kulturella hinder. På det andra fartyget däremot lärde han sig mycket under 
intensiva arbetspass. Två elever ansåg att det var på APU:n man fick insikter och 
verkligen lärde sig vad yrket innebär. Under praktiken ombord insåg Edvin att han 
saknade specifika kunskaper i att namnge olika verktyg, utrustningar och maskindelar 
på engelska. 

Från handledarnas sida upplevde samtliga att APU:n fungerar bra. Två handledare 
tyckte att de hade möjlighet att anpassa innehållet efter elevens behov och att de utgick 
från arbetsjournalen. Hans tycker inte det behövs någon anpassning då jobbet som 
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motorman klaras av alla. Lars anser att APU:n har en bra tidslängd (15 veckor), och 
framhåller att eleverna verkligen lär sig att planera jobben under just denna tid. 

Uppföljning 

Lennart framhåller att tid saknas för att överföra erfarenheter eleverna emellan, men på 
skolan har läraren en individuell genomgång med varje elev. Lars säger att det inte 
förekommer någon organiserad kunskapsöverföring men det är på gång. Vissa elever 
presenterar delar av APU:n med hjälp av PowerPoint. 

Emil ansåg att eleven borde få bedöma handledarens insats under APU:n. 

Portfolio – vår produkt 
Bakgrund 

Det nuvarande bedömningsunderlaget av elevernas APU, består av en dagbok, en 
säkerhetsmanual och en arbetsjournal. Under pilotintervjun med Johan Östergren var en 
av hans framtidsvisioner att eleverna skulle arbeta med portfolio. Och vi valde därför, 
som tidigare sagts att ta fram en produkt, en portfoliomodell, som skulle kunna 
komplettera/ersätta det bedömningsunderlag som finns idag. 

Portfoliomodell för APU 

Vi har tagit fram en modell på hur en sådan portfolio skulle kunna se ut. Samt tagit fram 
en PowerPoint-presentation som åskådliggör principen. En portfolio är ett flexibelt 
redskap som generellt är en personlig skapelse som enligt Olga Dysthe(2003) kan 
användas på många olika sätt och för många olika syften. Vi har valt att utforma 
portfolion med en viss struktur för maskinelever. Sedan kan man bara ändra namn på 
huvudrubriker och underrubriker för att anpassa portfolion för däckselever, men syftet 
är dock det samma. 

Tanken med vår struktur är att det ska vara en vägledning och hjälp för elever och 
handledare under APU:n. Ellmin förklarar portfolions övergripande syften med 
förkortningen STAM som bland annat står för att synliggöra lärandet och resultatet 
genom att ge en så komplett bild som möjligt av elevens utveckling. Ruta nummer sex i 
Lindströms modell (Figur 2) beskriver det på ungefär samma sätt: “Portfolio in teacher 
education as a tool of monitoring students’ development”. 

Vår tanke är att eleven ska dokumentera sina upplevelser och kunskapsutveckling med 
kamera (digitalkamera eller mobiltelefonkamera), film, skannade ritningar och 
manualer. Sedan kompletterar eleven med text, som beskriver arbetsmomenten. Hur 
omfattande varje blad blir är upp till eleven. Dessa blad synliggör elevens förmåga och 
kreativitet. 

Meningen är att portfolion skall ha en nära koppling till arbetsjournalen och, om det är 
möjligt, även till säkerhetsmanualen, (ON BOARD TRAINING RECORD BOOK). I 
början blir det ytterligare ett dokument för eleven att hantera, men på längre sikt är det 
möjligt att fläta samman de nuvarande dokumenten till ett, där portfolion blir den 
centrala enheten, med de övriga som eventuella bilagor. Vi ser det som vår uppgift att 
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informera om nya möjligheter men sedan är det upp till Sjöfartverket, Skolverket och 
andra att besluta om det är möjligt att genomföra. 

Vi har utvecklat en PowerPoint-presentation (se Bilaga 12). Den ska kunna användas 
som presentationsmaterial och ger också en kort introduktion av Sjömansskolan i 
Stockholm. Den innehåller även korta citat från intervjupersoner om dagens 
bedömningsunderlag och hur man kan arbeta med vår portfoliomodell för maskinelever, 
för att på så sätt få ett bättre bedömningsunderlag än i nuläget. 

Mappstruktur 

Vår portfoliomodell kan vara både som en vanlig pärm med flikar eller ett digitalt 
dokument med mappar. Den ena behöver inte vara bättre än den andra utan de kan 
komplettera varandra. Eleven kan jobba vid en dator och sedan skriva ut dokumenten 
till en pärm, för att på så sätt göra informationen mer lättillgänglig. 

Mappstrukturen är inget som är statiskt utan det är upp till den som använder portfolion 
att anpassa mapparna efter de behov som finns. Vi har valt att skapa ett fliksystem av 
mappar, där de flesta mappar sedan har en eller flera underrubriker. Vår modell har tolv 
huvudmappar och ett antal undermappar. Vilket vi illustrerar i figur 3. 
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Figur 3. Den vänstra delen visar portfoliomodellens mappstruktur (utforskaren) och den högra delen 

är ett tänkt elevarbete om brännoljesystem som är gjort i Word med digitala bilder och skannade 

dokument. 

Dokument 

I Figur 3 är mapp ”4a Brännoljesystem” markerad. I den mappen har vi skapat ett 
dokument som är placerat bredvid mappstrukturen. Dokumentet visar ett förslag på hur 
eleven kan presentera en arbetsuppgift som han/hon har gjort under sin APU. Genom att 
fotografera eller filma och sedan komplettera med en beskrivning av vad de har gjort, 
anser vi att det blir enklare för läraren att bedöma elevens arbetsinsats och få en bättre 
förståelse av utfört arbete. 

Då eleverna under sin APU bearbetar och färdigställer sin portfolio, kommer detta inte 
bara dem själva till gagn. Sett ur lärarnas perspektiv har vi med vår modell framförallt 
skapat ett verktyg för att bedöma elevernas kunskapsutveckling under APU:n. För att 
detta ska bli bra krävs naturligtvis att tid ges i skolan efter APU:n, för eventuellt 
färdigställande och genomgång av portfolion elev och lärare emellan. Lärarna kan också 
använda de erfarenheter som eleverna har skaffat sig under praktiken till ett 
kunskapsutbyte mellan eleverna och också förmedla kunskaper och erfarenheterna till 
yngre eleverna som står på tur för APU. Om denna APU-information mellan eleverna 
organiseras på ett bra sätt, kommer detta med största sannolikhet att bidra – inte bara till 
kunskapsöverföring – utan även ge värdefulla insikter om hur livet ombord kan gestalta 
sig. 

En förutsättning för att elevens arbete med portfolion under APU:n ska fungera, tycker 
vi bygger på att eleven tidigt under utbildningen får börja arbeta i portfoliobaserade 
arbetsformer. 

Dagbok 

Mapp 11 har vi döpt till ”dagbok”, vilket vi föreslår ska vara en digital dagbok. Idag 
skriver eleverna en manuell dagbok. De beskriver dagens viktigaste händelse, som kan 
vara precis vad som helst: vad de har jobbat med, en speciell plats de har passerat, att de 
har pratat med mamma, att de inte trivs och så vidare. När eleven kommer hem lämnas 
dagboken till läraren som ska gå igenom dagboken med eleven. 

Under intervjun med Lars diskuterade vi möjligheterna att göra dagboken elektronisk. 
Han hade aldrig tänkt på det tidigare men tyckte det var ett utmärkt förslag som han 
skulle ta till sig. Vi tänker oss en dagbok som regelbundet (förslagsvis en gång i 
veckan) rapporteras till skolan. Läraren kan då få en uppfattning om vad eleven gör, 
men också en uppfattning om hur det fungerar med handledaren och relationen 
elev/handledare. Läraren får en möjlighet att stötta, istället för att läsa och konstatera 
eventuella brister när eleven har kommit hem. Det är viktigt att läraren fås tid att läsa 
och svara på alla brev, för att eleven ska veta att det han/hon har skrivit har kommit 
fram. Att läraren ger respons kan stimulera eleven till att skriva mer, till exempel om 
man, som Edvin poängterade, vill läsa dem senare. Eleven kan alltså skriva ut alla 
dagboksanteckningar och spara dem i pärmen (portfolion, mapp 11). 
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Nackdelen med ett utvecklat dagboksskrivande, är de elever som ser APU:n som en 
period där man får slippa skolans kontroll. Dessa elever kan exempelvis glömma att 
skicka e-post. Eleverna kan också befinna sig på fartyg utan datorer eller e-postfunktion. 
Edvin till exempel, tyckte att det bara är att kontakta skolan om det uppstår problem. 

Vi tror dock att eventuella problem eller missförstånd kan bli lösta tidigare med 
regelbunden kontakt. Elever som mår dåligt, kanske inte vet när det är dags att ta hjälp 
av skolan. Men om läraren regelbundet har kontakt med eleven, finns det förutsättningar 
för att sådana situationer kan bli lösta tidigare. Vilket skulle ge ett bättre skyddsnät. 

Resultatdiskussion 

Först diskuterar vi kort sjömansutbildningen ur ett historiskt perspektiv för att ge 
en bakgrunds förståelse. Vi jämför den svenska sjöfartsutbildningen med den 
danska, för att åskådliggöra skillnader i de olika ländernas upplägg av 
utbildningen. Sedan får den så kallade ”triaden” en central roll i diskussionen, 
med elev, handledare och lärare i de olika hörnen av triangeln. Mellan triadens tre 
aktörer verkar olika mjuka enheter, vilka vi kallar länkar. De länkar som 
diskuteras är: SUI, förberedelserna inför APU:n, kultur, kommunikation, tid, 
handledning och betygsrekommendation. Sist i kapitlet diskuteras portfolions 
möjligheter som metod för lärande och bedömningsunderlag av elevens insatser 
under APU:n. 

Triaden 
Vår metafor triaden är en tänkt triangel, med de olika aktörerna: lärare, elev och 
handledare. Kopplingen mellan triadens aktörer (hörn) har vi benämnt som en länk. 
Länkarna kan vara enkelriktade, dubbelriktade, positiva, negativa och så vidare. Om en 
länk brister eller saknas blir den tänkta triaden en linje med tre punkter, där den 
mittersta aktören blir kopplingen mellan de yttersta aktörerna. Av de många faktorer 
som har inverkan på triaden, har vi valt att kommentera de som vi anser har tagit störst 
plats vid intervjuerna, så som: SUI, förberedelser inför APU:n, kultur, kommunikation, 
tid, handledning, och betygsrekommendation. Dessa faktorer är de som har fått störst 
plats under intervjuerna. 
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                 Elev 

Triaden som en metafor för 

sambandet mellan elev, lärare 

och handledare.  

 
Lärare     Handledare
Figur 4a: Triangeln illustrerar den önskvärda triaden, då kommunikationen flyter obehindrat mellan 

de olika aktörerna. 

 
Lärare      --------------------         Elev        ---------------------       Handledare 

Figur 4b: Illustrerar en brusten triad, där all kommunikation går via eleven. 

 

Triangeln i figur 4a illustrerar då kommunikationen flyter obehindrat mellan de olika 
aktörerna. Vilket måste anses vara en ideal situation. Figur 4b med de tre aktörerna på 
en linje symboliserar då någon eller några länkar brustit. Kan kommunikationen i bästa 
fall uppehålls av en aktör, i det här fallet eleven. 

SUI 

Som spindeln i nätet har SUI (Sjöfartens Utbildnings Institut) den övergripande 
funktionen för arrangemanget att förse samtliga APU-elever med praktikplatser ombord 
på olika fartyg. SUI förmedlar också anvisningar, råd och krav för utbildningens 
genomförande till elev, skola, handledare och rederi. 

I intervjumaterialet framkommer det att handledarna inte alltid har möjlighet att följa 
SUI:s intentioner. Anledningen kan vara tidsbrist och den förekommande 
arbetssituationen ombord. En av våra intervjupersoner, Hans, poängterar att han tyvärr 
inte kan ge eleven den tid som han skulle vilja. Både Henrik och Harald har också svårt 
att få tiden att räcka till och måste många gånger ta sin fritid till hjälp för att lära ut sina 
yrkeskunskaper när de istället borde vila inför nästa arbetspass. Edvin vittnar också om 
problemet: 

Det är så många elever ombord, att skulle handledaren bry sig om varje elev skulle han få 

ytterligare en deltidstjänst. (Intervju med Edvin 2006). 

Utifrån denna problematik kan SUI:s intention att eleven skall få en allsidig inskolning 
till befattningen som motorman eller matros komma till korta. Enligt Bilaga 8 får 
rederiet 2065 kr/månad och handledaren 475 kr/månad som administrationsbidrag. 
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Ersättningen är baserad på att utbildningen ska motsvara 24 timmars undervisning i 
veckan under 15 veckor, oavsett antal elever. 

Förberedelser 

Förberedelserna inför elevernas APU, sker successivt under utbildningens gång. Man 
upplyser om hur förhållanden är ombord, enligt Lars. Eskil ansåg att man borde ha fått 
upplysningar från skolan just om hur livet ombord kan gestalta sig, i början kan det rent 
av vara skrämmande. Edvin ansåg också att skolan kunde vara mer verklighetsnära och 
neutral i sina beskrivningar av livet ombord, som inte alltid är kul. Elever som har 
fullgjort sin APU skulle kunna berätta om sina erfarenheter för elever i de lägre 
årskurserna. 

Förståelsen för de kulturella och sociala omständigheterna som kan vara rådande 
ombord, har kanske större möjlighet att anammas av eleverna om informationen 
överförs från en annan elev, som genomfört sin APU. 

Kultur 

För att eleverna skall bli accepterade måste de besitta den kulturella bildning som 
förhållandena ombord kräver, enligt Harald. Han anser att det är skolans ansvar att 
förmedla denna bildning till eleverna. Höghielm poängterar många yrkesutbildningars 
svårigheter att lära eleverna just yrkeskultur och yrkespraxis, vilka ingår i det som 
Höghielm benämner som nyckelbegrepp. Svårigheterna kan också vara vissa elevers 
bristande nyckelkvalifikationer. Lars nämner att man framöver har avsatt tid för att följa 
upp och överföra erfarenheterna från APU:n mellan eleverna och till de yngre 
årskurserna. 

Kultur kan vara olika saker, och kulturen på ett fartyg är mer än bara yrkeskultur. 
Genom sjöfartens internationalisering är ofta manskapet av utländsk härkomst. Harald 
påpekar att när svenska elever jobbar med sjömän från andra kulturer, är det ibland svårt 
för eleverna att få vara med på alla momenten. Å andra sidan beskrev Eskil att det var i 
arbetet med de utländska motormännen som man verkligen lärde sig mycket. Å tredje 
sidan tyckte Edvin att det var problematiskt att arbeta med personer från andra länder. 
Då hans otillräcklighet i fackengelska och den kulturella skillnaden framträdde tydligt.  

Vi anser som Harald att det borde finnas en enklare handledarmanual på engelska, som 
hade öppnat upp möjligheten att involvera fler av de icke svensktalande i besättningen 
med omhändertagandet av eleverna. De kan då också ta ett större ansvar för dessa 
elever. 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan lärare och handledare har under intervjuerna framkommit 
som ytterst bristfällig, näst intill obefintlig. Lennart kommenterar i sin intervju att det 
generellt sett inte förekommer någon kontakt med handledaren och när det sker, är det 
oftast i negativ mening. Från Haralds och Henriks sida har man liknande kommentarer 
om kommunikationen med läraren. Henriks kommentar är symptomatisk för den 
kommunikativa situationen mellan lärare och handledare: 
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Kontakten? Man får boken av eleven och gör den tillsammans, skriver betyg och sedan åker 

han/hon hem. (Skriftlig intervju med Henrik). 

Av fyra intervjuade handledare tyckte tre att kontakten med skolan var bristfällig, 
medan Holger tyckte att kommunikationen med lärarna fungerade bra. 

En lärare tyckte att kontakten med fartygen var en svår historia medan den andre tyckte 
att kontakten inte behövs om allt fungerar ombord för eleven. Men för elevens trygghet 
kan det vara bra om kommunikationen fungerar enligt triaden (figur 4a) redan innan 
problemen har hopat sig. Om parterna i triaden har en kontinuerlig kontakt kan läraren 
skönja eventuella problem och kan åtgärda dem innan de blir allvarliga. 

Det finns heller inte någon rutin eller kontinuitet för kontakten mellan lärare och elev 
under APU:n. Eskil tycker att man borde ha en etablerad kontakt åtminstone i början av 
APU:n tills man har etablerat kontakter ombord. Det framgår här tydligt att länken 
mellan de olika parterna i triaden är klart bristfälliga. Dock tycker flera av 
intervjupersonerna att kontakten mellan parterna är viktig och bör förbättras. 

Tid 

Tiden är knapp både för lärare och för handledare. Lennart framhåller att tid saknas för 
att överföra erfarenheterna från APU:n mellan eleverna. Det kommer enligt Lars 
framgent att avsättas tid på Sjömansskolan för denna kunskapsöverföring av 
erfarenheter och kunskap. Både Henrik och Harald upplever att deras största svårigheter 
med APU:n är att få tiden att räcka till. Man har idag minimibesättningar på fartygen 
och fullt upp under arbetspassen. Dessutom tillkommer jour med eventuella larm under 
natten för maskinpersonalen. Ankomst och avgångsdygn medför också extra 
arbetsinsatser. Detta sammantaget visar vikten av att belysa handledarens 
arbetssituation. Vilket i förlängningen skulle gagna eleverna. 

Handledning 

I Lauvås & Handels bok, ”Handledning och praktisk yrkesteori” (2001), framhålls 
vikten av handledarens utbildning för att eleverna skall få en adekvat 
kunskapsinhämtning under sin APU. Boken beskriver att utbildningens betydelse 
medför en drastisk skillnad vid en jämförelse mellan handledare med utbildning och 
handledare utan utbildning, dessa utför två olika verksamheter. 

I våra intervjuer med handledarna var det bara en av fyra som hade någon form av 
utbildning för handledare och den utbildningen hade gått av stapeln för många år sedan. 
Både Lennart och Lars tycker att handledarna borde ha en utbildning för 
handledarrollen. Lars tycker dessutom att handledarutbildning ska vara ett krav för att få 
handha elever. 

Det är normalt att förstemaskinisten är handledare i maskin och överstyrman är 
handledare för däck. Dock är det brukligt att maskinelever följer en motorman medan 
däckselever oftast följer en matros. Hans bekräftar detta när han säger att eleverna sällan 
är med honom. Enligt SUI:s krav ska handledarna vara behöriga för sina befattningar 
och vara informerade om utbildningens uppläggning, innehåll och omfattning. Eskil 
anser dock att handledaren borde vara mer insatt i handledarrollen. 
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Vid intervjun med rektorn, ansåg han att vissa handledares tolkningar av elevens 
prestationer ombord ibland utgår ifrån bakomliggande irrelevanta orsaker som påverkar 
betygsrekommendationen i negativ eller positiv riktning för eleven. Personkemin kan 
alltså påverka bedömningen av eleven. Men även i detta fall kan en förbättrad 
kommunikationen vara lösningen. 

Betygsrekommendation 

Betygsrekommendationen som eleverna har med sig från APU:n, är enligt rektorn tunn 
och inte alltid relevant gällande elevens kunskaper. Lennart anser också att det finns 
svårigheter att från betygsunderlaget avgöra hur delaktig eleven egentligen är i själva 
arbetet ombord. Till grund för denna betygsrekommendation ligger till viss del 
arbetsjournalen, som stöter på en del kritik. Tydligen behöver den moderniseras vilket 
följande utlåtande tyder på: Både Lennart och Henrik tycker att arbetsjournalen är 
otidsenlig och borde uppgraderas. Henrik anser också att man som handledare borde ha 
större frihet att arbeta med journalen. Som det är nu är måste hela boken vara ikryssad 
och signerad för att eleven skall få godkänt, även sådant som är otidsenligt, oviktigt och 
irrelevant. Hanteringen av arbetsjournalen verkar variera från fartyg till fartyg och från 
handledare till handledare. Harald låter eleven självständigt arbeta med journalen och 
när något hänger upp sig får han/hon hjälp att komma vidare. Detta arbetssätt kan 
relateras till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. 

Hans beskriver att de motiverade eleverna kommer med boken och vill få påskrivet när 
de har gjort vissa moment. 

Men om eleven inte visar intresse då struntar man i honom. (Intervju med Hans 2006). 

I SUI:s rekommendationer ingår det i handledarens åtagande att följa upp elevens 
utbildning en gång i veckan och tillse att arbetsjournalen blir korrekt ifylld. Det är en 
bild som Emil bekräftar, medan Eskil och Edvin ibland måste tjata för att få 
arbetsjournalen påskriven. Genom att arbeta med portfolio, med bilder och text. Kan 
eleven komma ifrån tjatet om en underskrift, som i sig inte bevisar om arbetsmomentet 
är utfört. 

Portfolions möjligheter 
Bedömningen av elevernas utveckling anses, som tidigare sagts, vara en av portfolions 
starka sidor. 

Portfolio assessment as a research tool in studying students’ creative abilities at different levels 

of schooling. (Figur 2). 

På Sjömansskolan finns ett embryo till att använda portfolio. Lars försöker förmå 
eleverna att samla på sig material ombord såsom ritningar, skisser med mera. Materialet 
kan sedan redovisas i skolan. Det fanns vid intervjutillfället inget organiserat 
insamlande av material ombord för presentation och diskussion i skolan. Lennart såg en 
brist med att inte veta hur aktivt eleven har deltagit i de olika arbetsmomenten ombord. 
Här skapar portfolion en möjlighet att få insikter i elevens engagemang ombord. 

Om det finns flera elever ombord kan portfolion innebära ytterligare förtjänster: 
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Portfolios in Professional development where colleagues are assessing the quality of students’ 

work. (Figur 2). 

Portfolion är en personlig skapelse som i sitt innehåll avspeglar elevens görande 
ombord. Själva samlandet av material, typ ritningar, instruktioner och så vidare, kan ske 
i mapp eller pärm. Detta material kan sedan överföras till digital form. Den nya 
informations- och kommunikationsteknologin innebär många nya möjligheter där 
ljudinspelningar och digitalkameror ökar möjligheten till ett mångsidigare material. I 
Ellmins bok ”Att arbeta med portfolio”(Ellmin. 2003, s. 177), beskrivs vilken positiv 
potential förmåga den digitala portfolion har. Men där varnas också för det enorma 
informationsflödet, där materialmängden snarast måste begränsas, för att undvika alltför 
omfattande och svåröverskådlig dokumentation. 

Edvin upplevde ett annat problem, nämligen att fartyget han var på inte hade någon 
tillgång till datorer. Här sätter alltså tekniken gränser på vissa fartyg. Här finns det 
möjligheter för skolan eller SUI att ställa krav på att det finns tillgång till modern 
utrustning på APU-platserna. 

Slutsats 

Bedömningsunderlagets för- och nackdelar 
Bedömningsunderlaget för elevernas insatser under APU: är enligt lärare och rektor på 
Sjömansskolan något ”tunt”. Hur delaktig eleven är i arbetet ombord har man ingen 
insikt i, något som Lennart anser vara en stor brist. Dokumenten som eleven har med sig 
ut till APU:n och då framförallt arbetsjournalen, som också utgör en del i 
bedömningsunderlaget, är otidsenlig och bör enligt både lärare och handledare 
uppdateras. En fördel med arbetsjournalen är att samma dokument gäller för både däck 
och maskin. 

Betygsrekommendationen är inte alltid relevant mot elevens kunskaper. Relationen med 
handledaren kan påverka bedömningen för betygsrekommendationen i positiv/negativ 
riktning, det vill säga – den är inte neutral, utan färgas av bland annat personkemi. 
Sammanfattningsvis beskriver rektorn att det nuvarande bedömningssystemet inte är 
rättvist och detta drabbar eleven. 

Emils inlägg att eleverna också bör göra en bedömning eller utvärdering av 
handledarens insats, är viktig. Detta skulle kunna ge skolorna och SUI feedback om 
förhållanden ombord, som i sin tur kan ge en kvalitetshöjande effekt på utbildningen. 

Kommunikation 
Att kommunikationen är bristfällig mellan skola/lärare och elev/handledare under 
APU:n vittnar i princip alla intervjupersoner om. Det finns dock en divergerande 
uppfattning om i vilken utsträckning och i vilket syfte kommunikationen behövs. En 
regelbunden kontakt mellan elev och lärare kan få en viktig funktion som ett skyddsnät. 
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Denna funktion skulle kunna skapas via en regelbunden kommunikation som en digital 
dagbok kan infria. Läraren kan då kontinuerligt följa hur eleven utvecklas under APU:n, 
samt få en uppfattning om huruvida elevens arbetsuppgifter är allsidiga och varierande. 

Om någon, till exempel SUI, kunde arrangera möten där lediga handledare och lärare 
skulle kunna träffas, skulle kommunikationen förbättras. I första hand skulle ett sådant 
möte vara tänkt som en kontaktskapande funktion mellan parterna. Lärarna hoppas att 
handledarna på så sätt ska få en bättre förståelse för vad eleven ska få ut av sin APU. 
Detta skulle kunna ge en bättre förståelse för elevernas utbildningssituation. Ett sådant 
möte kan skapa den länk som idag tycks vara obefintlig mellan lärare och handledare, 
vilket i förlängningen gör att lärarna får möjlighet att vara uppdaterade gällande 
branschens utveckling, via handledarna. 

Förberedelser 
De rutinmässiga förberedelserna med introduktion av SUI och Sjöfartsverket är bra. 
Dock tycks elevernas ha för lite erfarenheter för att kunna eller våga ställa frågor vid 
dessa tillfällen. Detta gör att detta utmärkta informationstillfälle utnyttjas dåligt. Från 
skolan sida är man dålig på att förbereda eller förmedla till eleverna, om de kulturella 
och sociala förhållanden som kan råda ombord. Det är en brist som kan förorsaka 
kulturkrockar och personligt lidande för eleverna. 

Återkomst 

Vid återkomsten till skolan efter APU:n har läraren individuella möten med varje elev 
där dokumentationsunderlaget från APU:n gås igenom och elevens upplevelser 
diskuteras. 

Idag verkar dock den enskilda elevens erfarenheter från APU:n inte komma 
undervisningen till del, eller överföras mellan eleverna, i någon större omfattning. Detta 
förklaras med tidsbrist. Vilket skolan hoppas kunna åtgärda framöver. 

Våra förslag till bättre bedömningsunderlag 
• Införa portfolio i undervisningen redan under första året. 

• Arrangera möten där lärare och handledare kan mötas. 

• Utbildning för handledare och även lärare bör utvecklas, för att säkerställa 
kvalitén. 

• Alla elever ska ha tillgång till dator med mailfunktion under APU:n. 

• Inför en övre gräns på antal elever per handledare. 

• Uppgradera/modernisera arbetsjournalen. Och på sikt en fusion av arbetsjournal, 
ISF-arbetsbok och dagboken till ett enhetligt dokument placerat i portfolion 

• Vi vill rekommendera Lauvås och Handals bok Handledning och praktisk 
yrkesteori till de inblandade aktörerna runt APU:n. 
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• Det är av vikt med en utvärdering från respektive elev av handledare och fartyg. 
Svaren bör delges åtminstone skolan och SUI. 

 

Våra reflektioner 

Bennys reflektioner 
Examensarbetet har varit ett mycket givande arbete för mig. Samarbetet har fungerat 
bra, och texten har på något vis vuxit fram av sig själv under processens gång. Min 
bakgrund är VVS och vi har skrivit om sjöfart. Det är två miljöer med många olikheter 
men också med många likheter. Utifrån en VVS:ares perspektiv är fartygen välutrustade 
med diverse avancerade rör- och ventilationssystem för olika ändamål. Och jag har hört 
att vissa som jobbar i maskin på fartyg har just en bakgrund som rörmontörer. 

Jag har under studietiden arbetat extra på en skola, där min uppgift har varit att besöka 
elever på deras APU-platser. På så vis är det en väldig skillnad mot Sjömansskolans 
lärare som inte ser, eller har någon möjlighet, att besöka sina elever under APU:n. Jag 
har besökt eleverna på deras arbetsplatser och pratat med elev och 
handledare/arbetskamrat. Jag har också hört mig för hur eleven upplever sin situation 
och tittat på jobb som eleven gjort. Även för dessa utbildningar anser jag att 
portfoliomodellen kan vara ett bra komplement. Eleven har möjlighet att dokumentera 
vad de gjort och vad de har lärt sig. De kan själv se hur de har utvecklas under 
studietiden. De får möjlighet att dokumentera viktiga dokument eller handlingar som 
kan kom till användning längre fram i livet. Det finns också en möjlighet för läraren att 
använda elevers olika erfarenheter och kunna visa hur det kan se ut när man gör vissa 
moment i olika miljöer eller situationer och allt är verkliga situationer. 

Fartygens besättning är indelad i gradbeteckningar och består av en mer eller mindre 
tydlig hierarki som känns väl igen från lumpen, och som känns en smula obekväm. Men 
jag kan förstå att det kan vara en nödvändighet med väldigt små besättningar eller i en 
krissituation när man inte har möjlighet att ta in hjälp utifrån. 

Det jag främst tycker är konstigt inom sjöfartsområdet är att handledarrollen är mycket 
tydligt kopplad till gradbeteckning. Förstamaskinisten är handledare för maskinelever 
och överstyrman är handledare för däckselever. Det är graden och inte personens eget 
intresse eller lämplighet som avgör vem som är ansvarig handledare för eleven. Det 
tycks finnas fartyg där eleven aldrig jobbar med sin handledare någon gång under 
APU:n. I de fallen undrar jag om det inte vore bättre att ge ansvaret för handledning till 
den som faktiskt är med eleven/eleverna. Dessutom borde det ställas krav på ansvariga 
parter att den som har hand om elever ombord ska ha någon form av kurs/utbildning för 
detta. En sådan kurs skulle också kunna göra att lärare på skolorna kan få träffa de som 
är handledare. Det skulle kunna skapa förutsättningar för dessa två grupper att börja 
kommunicera och på sikt göra att lärarna får aktuell information från branschen. 
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Per-Olofs reflektioner 
Vi hade många diskussioner om hur vi skulle gå till väga för att åstadkomma någon 
tydlig förbättring av problematiken med bedömningen av elevernas insatser under 
APU:n. Under arbetets gång framträdde portfolion som en användbar lösning på detta 
problem. 

Genom intervjuerna framkom komplexiteten med APU:n ombord på ett fartyg. Det 
krävs i många fall stora insatser för att komma tillrätta med till synes små problem. Att 
skapa en tillfredställande kommunikation mellan fartyg och skola kräver inte bara att 
det finns rätt utrustning ombord. Från skolans sida måste man avsätta tid för lärare att ta 
emot och behandla informationen från fartyget och eleven. Fartygen kan befinna sig på 
andra sidan jordklotet, vilket medför tidsskillnader som också måste tas med i 
beräkningen. 

Några insatser som skulle höja effekten på elevernas inhämtande av yrkesinsikter 
ombord, är dels att ge handledarna en relevant utbildning, där naturligtvis 
portfoliomodellen skulle ingå, dels att öka kontakten mellan handledare och lärare och 
då inte bara under APU:n. Detta skulle säkert medföra många förtjänster, men för detta 
krävs det åter igen att tid avsätts för både lärare och handledare. Om detta ska vara 
möjligt måste man kanske temporärt anställa extra lärare eller varför inte en extra 
handledare? Då tid översätts till pengar stöter detta naturligtvis på motstånd, men vi 
måste betänka att eleverna är ämnen för framtida besättningar. 

Jag har också en känsla av att vissa handledare lägger ner hela sin själ i att lära känna 
eleverna medan andra ser det som ett nödvändigt ont. Därför borde ingen som inte har 
intresse eller vilja att ledsaga eleverna, behöva utföra detta oerhört viktiga arbete. 
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Bilaga 2 

Pilotstudie 
Intervju frågor till sjömansskolans rektor 
 

1. Vilka brister har det nuvarande bedömningssystemet? 

2. Hur skall bedömningen struktureras och vad bör göras? 

3. Dialog mellan elev, yrkeslärare, rektor och handledare? 

4. Elevens möjligheter att ha kontakt med skolan och att påverka sin situation ombord? 

5. Visioner och hur önskar man att bedömningen ska fungera i framtiden? 
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Frågor till Lärare. 
Vi heter Per-Olof och Benny och läser till lärare inom Energiprogrammet. Per-Olof med 
inriktning sjöfart och Benny med VVS inriktning. Vi ska tillsammans göra ett examensarbete 
som ska vara klart till Jul. Rektorn för Sjömansskolan i Stockholm kom med förslaget att 
försöka förbättra eller utveckla den mall som finns på Sjömansskolan i Stockholm när det 
gäller elevers APU. Per-Olof har blivit tillfrågad av Rektorn på skolan som är mycket 
involverad i skolans utvecklingsarbete, att försöka utveckla en struktur/mall som underlättar 
för lärarna att bedöma elevernas APU. 
  
För att vårt arbete ska bli så bra som möjligt så skulle vi vara tacksamma om svaren är ganska 
utförliga. Svara varför det är bra eller dåligt och på vilket sätt. Vi arbetar med sekretess och 
kommer inte att uppge ditt namn i vårt arbete, utan det kommer att stå t.ex. lärare 1. Vi vill 
försöka få en förståelse för vad som är bra eller mindre bra och vad som skulle kunna bli 
bättre.  
 
 

1. Vilken typ av underlag ligger till grund för din bedömning av elevens insats under 
APUn? 
 
 

2. Vad är bra och vad är mindre bra i det nuvarande systemet för att bedöma praktikens 
innehåll? 
 
 

3. Hur fungerar kontakten mellan lärare, handledare och elev under APUn? 
 
 

4. På vilket sätt förbereder skolan eleven inför APUn? 
 
 

5. Hur förbereds handledare inför APUn? 
 
 

6. Förekommer det någon typ av ämnesintegrering i samband med APU? 
 
 

7. Efter APUn: kommer elevernas erfarenheter till användning på något sätt? 
 
 

8. Finns det något som du tycker kan förändras/förbättras kring APUn? 
 
 

9. Finns det något annat viktigt som du vill ta upp? 
 
 
 
 
Per-Olof Persson 08-948 126 // per-olof_persson@telia.com 
Benny Malmström 08-399 603 // Benny.Malmstrom@student.lhs.se 
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Frågor till Handledare 
Vi heter Per-Olof och Benny och läser till lärare inom Energiprogrammet. Per-Olof med 
inriktning sjöfart och Benny med VVS inriktning. Vi ska tillsammans göra ett examensarbete 
som ska vara klart till Jul. Rektorn för Sjömansskolan i Stockholm kom med förslaget att 
försöka förbättra eller utveckla den mall som finns på Sjömansskolan i Stockholm när det 
gäller elevers APU. Per-Olof blev tillfrågad av Rektorn att försöka utveckla en struktur/mall 
som underlättar för handledarna att bedöma elevernas APU. Arbetsgivaren skall också utifrån 
mallen kunna göra en bedömning av elevens kompetens för en eventuell anställning. 
 
För att vårt arbete ska bli så bra som möjligt så skulle vi vara tacksamma om du kunde svara 
ganska utförligt. Svara varför det var bra är dåligt, på vilket sätt, om det behövs beskriv 
omständigheterna. Undvik att namnge personer som var med i situationer du kritiserar, ge 
dem istället en titel t.ex. handledare, lärare, styrman osv.  Vi kommer inte att uppge ditt namn 
i vårt arbete, utan det kommer att stå t.ex. handledare 1. Vi vill försöka få en förståelse för vad 
som är bra och vad som skulle kunna bli bättre. 
 

1. Berätta kort om vem du är, hur gammal du är, hur länge du har varit handledare, 
vilken typ av befattningar eller jobb du har haft. 

 
2. Hur upplever du att det nuvarande systemet fungerar för att bedöma praktikens 

innehåll? 
 

3. Känns dokumenten som ska fyllas i relevanta? 
 

4. Vilka är de största svårigheterna för dig som handledare? 
 

5. Hur fungerar kontakten med skolan? 
 

6. Vad finns det något som du tycker kan förändras/förbättras? 
 

7. Upplever du att det finns önskemål från skolan vad eleven ska få göra under 
praktiken? 

 
8. Kan ni anpassa innehållet i praktiken efter elevens behov? 

 
9. Har du fått någon handledarutbildning? 

 
10. Finns det något annat viktigt som du vill ta upp? 

 
 
 
 
Per-Olof Persson 08-948 126 // per-olof_persson@telia.com 
Benny Malmström 08-399 603 // Benny.Malmstrom@student.lhs.se 
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Frågor till elev 
 
Vi heter Per-Olof och Benny och läser till lärare inom Energiprogrammet. Per-Olof  med 
inriktning sjöfart och Benny med inriktning VVS. Vi ska tillsammans göra ett examensarbete 
som ska vara klart till Jul. Rektorn för Sjömansskolan i Stockholm kom med förslaget att 
försöka förbättra eller utveckla den mall som finns på Sjömansskolan i Stockholm när det 
gäller bedömning av elevers APU. 
 
För att vårt arbete ska bli så bra som möjligt så skulle vi vara tacksamma om du kunde svara 
ganska utförligt. Svara varför det var bra eller dåligt, på vilket sätt, om det behövs beskriv 
omständigheterna. Undvik att namnge personer som var med i situationer du kritiserar, ge 
dem istället en titel t.ex. handledare, lärare, styrman osv. Vi kommer inte att uppge ditt namn i 
vårt arbete, utan det kommer att stå t.ex. elev 1. Vi vill försöka få en förståelse för vad som är 
bra och vad som skulle kunna bli bättre. 
 
Om du känner att du inte kan svara på någon fråga så avstå från just den frågan. 
 

1. Berätta kort om dig själv, vad gör du nu, vilket år du hade APU på gymnasiet, hur 
upplevde du att det fungerade i skolan, osv. 

 
2. Beskriv hur du upplevde din praktik, APU? 

 
3. Beskriv din relation till din/dina handledare? 

 
4. Hur fungerar kommunikationen mellan handledare, elev och lärare under APUn? 

 
5. På vilket sätt förbereder skolan eleven inför APUn? 

 
6. Hur förbereder skolan handledaren inför APUn 

 
7. Hur fungerade det att fylla i dokumenten under praktiken? 

 
8. Hur upplever du att dina betyg stämmer med det du utförde på praktiken? 

 
9. Tycker du att du fick göra saker på praktiken som stämmer med skolans kurser? 

 
10. Kunde du påverka praktikens innehåll? 

 
11. Finns det något annat viktigt som du vill ta upp? 

 
 
Du kan sända svaren till någon av e-post adresserna nedan. Ett stort tack för din medverkan! 
Per-Olof Persson,   tel: 08-948 126  //  per-olof_persson@telia.com 
Benny Malmström,  tel: 08-399 603 //  benny.malmstrom@student.lhs.se
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Frågor till elev 
 
Vi heter Per-Olof och Benny och läser till lärare inom Energiprogrammet. Per-Olof  med 
inriktning sjöfart och Benny med inriktning VVS. Vi ska tillsammans göra ett examensarbete 
som ska vara klart till Jul. Rektorn för Sjömansskolan i Stockholm kom med förslaget att 
försöka förbättra eller utveckla den mall som finns på Sjömansskolan i Stockholm när det 
gäller bedömning av elevers APU. 
 
För att vårt arbete ska bli så bra som möjligt så skulle vi vara tacksamma om du kunde svara 
ganska utförligt. Svara varför det var bra eller dåligt, på vilket sätt, om det behövs beskriv 
omständigheterna. Undvik att namnge personer som var med i situationer du kritiserar, ge 
dem istället en titel t.ex. handledare, lärare, styrman osv. Vi kommer inte att uppge ditt namn i 
vårt arbete, utan det kommer att stå t.ex. elev 1. Vi vill försöka få en förståelse för vad som är 
bra och vad som skulle kunna bli bättre. 
 
Om du känner att du inte kan svara på någon fråga så avstå från just den frågan. 
 

1. Beskriv hur du upplever din praktik, APU? 
 
 

2. Beskriv din relation till din/dina handledare? 
 
 

3. Hur fungerar kommunikationen mellan handledare, elev och lärare under APUn? 
 
 

4. På vilket sätt förbereder skolan eleven inför APUn? 
 
 

5. Hur fungerar det att fylla i dokumenten under praktiken? 
 
 

6. Hur tycker du att det du gör på praktiken stämmer med skolans kurser? 
 
 

7. Har du haft möjlighet att påverka praktikens innehåll? 
 
 

8. Dokumenterar du dina erfarenheter på något sätt? 
 
 

9. Finns det något annat viktigt som du vill ta upp? 
 
 
Per-Olof Persson,   tel: 08-948 126 // per-olof_persson@telia.com 
Benny Malmström,  tel: 08-399 603 // benny.malmstrom@student.lhs.se
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VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV PLATSER FÖR FARTYGSFÖRLAGD UTBILDNING 
(FFU-platser) och ARBETSPLATS UTBILDNING (APU-platser) 
 
1. Förmedling av FFU-platser 
 
Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) förmedlar FFU- och APU-platser från rederier och 
managementbolag till sjömans- och sjöfartshögskolor. 
 
På uppdrag av respektive skola förmedlar SUI även platsen vidare till elev/student som går utbildning 
med inbyggd FFU/APU på skolan. Då sker förmedlingen av platser i skolans namn. Studenten erhåller 
formellt platsen av skolan. Skolan och rederiet har tecknat ett utbildningsavtal. 
 
SUI tilldelar respektive skola/student fartyg och planerade ungefärliga tidpunkter för på- och 
avmönstring. SUI och respektive fartygs rederi kan när som helst och utan att ange skäl för detta, 
ändra en tilldelad fartygsplacering till ett annat fartyg/rederi och tidpunkt. Studenten står till 
rederiernas/SUIs förfogande för FFU och APU under perioder som skolan avsatt för FFU och APU 
och under samtliga skollov i anslutning till dessa perioder. 
 
Samtliga FFU och APU-platser hos rederier/managementbolag som SUI samarbetar med förmedlas av 
SUI och på villkor som anges i dessa anvisningar. 
  
2. Ansökan om FFU och APU-plats 
 
Ansökan inklusive eventuella önskemål kan endast lämnas vid ett tillfälle. Därefter kan ändringar ej 
göras i ansökan. En korrekt och komplett ansökan om FFU och APU-plats skall lämnas på 
www.sjofart.org. Gå in under rubriken ”Ansökan fartygsförlagd utbildning”. Fyll i formuläret på nätet 
och skriv ut en kopia till skolans kontaktperson innan du skickar iväg anmälan elektroniskt till SUI. 
 
Sista ansökningsdag: 
31/3 är sista ansökningsdag för påmönstringar under perioden 1/6-19/12. Besked om 
fartygsplaceringar lämnas normalt under första hälften av maj månad. Inga förhandsbesked eller 
preliminära besked lämnas dessförinnan. 
31/10 är sista ansökningsdag för påmönstringar under perioden 20/12-31/5. Besked om 
fartygsplaceringar lämnas normalt under första hälften av december månad. Inga förhandsbesked eller 
preliminära besked lämnas dessförinnan. 
För sent inkomna ansökningar behandlas i samband med skolterminens avslutning. 
 
I varje ansökan skall eventuell rest-tid anges. Det åligger eleven att själv kontrollera, så erforderlig 
praktiktid erhålles under studietiden. Eventuell rest-tid tas igen under nästkommande praktikperiod. 
Observera att en praktikperiod aldrig får understiga 28 dagar. (Gäller endast sjöbefälsstudenter) 
 
3. Information 
 
Skolan har en kontaktperson för både studenter och rederier. Alla eventuella frågor angående ffu 
hänvisas till den personen. Om oklarheter uppstår kontaktar skolans kontaktperson SUI. 
 
 

http://www.sjofart.org/
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4. Rederikontakt och påmönstring 
 
Studenten skall kontakta respektive rederi mellan två och tre veckor före av SUI planerad ungefärlig 
tidpunkt för påmönstring. På- och avmönstring sker i lämplig hamn vid lämplig tidpunkt. Som regel 
sker på- och avmönstring i samband med ordinarie besättningsbyte. Respektive rederi avgör vad som 
är lämplig hamn och tidpunkt. Tidpunkten för påmönstring kan skilja sig avsevärt jämfört med den 
ungefärliga tidpunkt som SUI planerat för påmönstring. Student som inte har fått besked av rederiet 
om datum för planerad utresa inom två veckor efter SUIs planerade ungefärliga påmönstringsdatum 
skall kontakta skolans kontaktperson omgående. 
 
5.  Att ta med ombord 
 
Studenten ansvarar för att följande handlingar etc. medtas vid påmönstring: 
Sjöfartsbok 
Läkarintyg för sjöfolk 
Pass 
Basic Safety Training Certificate 
Försäkringskassans ID-kort för fri sjukvård inom EU 
Ev. USA-Visum (om rederiet kräver detta) 
 
6.  Alkohol och narkotika 
 
Under mönstrad tid är studenten en del av fartygets besättning. Det är då förbjudet att förtära alkohol. 
Det gäller även under perioder då fartyget ligger i hamn samt under resor till och från fartyget vid på- 
och avmönstring. Förbudet gäller både ombord och iland. Alkohol- och/eller drogtest kan genomföras 
när som helst och utan förvarning. Rederi kan även låta genomföra drogtest före påmönstring. 
Information om eventuella avvikelser från eller tillägg till dessa regler kan lämnas av fartygets 
befälhavare eller rederiets alkohol och drogpolicy. Vid överträdelse entledigas eleven från praktik. 
 
7.  Avmönstring –vid avbruten praktik 
 
Skolans kontaktperson skall alltid kontaktas före avmönstring om studenten önskar avbryta en period 
ffu tidigare än vad SUI planerat. Om kontakt ej kan ske före avmönstring skall kontakt med skolan tas 
så fort som möjligt efter avmönstring. Denna kontakt med skolan är en förutsättning för att SUI skall 
förmedla ny FFU eller APU-plats till studenten vid ett eventuellt senare tillfälle.  
 
8.  Försäkran 
 
Jag har tagit del av och accepterat dessa villkor för fartygsförlagd utbildning. Följandet av dessa regler 
är också en förutsättning för att jag skall kunna erhålla ytterligare platser via SUI. 
 
 
--------------------------------------------  ------------------------------------------------ 
Ort och datum    Underskrift student 
 
--------------------------------------------  ----------------------------------------------------
Klass/årskurs    Namnförtydligande  
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Arbetsplatsförlagd utbildning inom Energiprogrammet; Gren för Sjöfartsteknik; 
Däck/Maskin 
 
ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE 
 
 
1. Villkor för antagning 
 
En förutsättning för antagning till fartygsförlagd utbildning är att eleven av sina lärare har 
bedömts som lämplig för tjänstgöring till sjöss. Denna bedömning skall göras med hänsyn 
tagen till betygen från genomförda kurser, elevens närvaro och allmänna skötsamhet i skolan 
samt lärarnas bedömning av elevens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och anpassa sig 
till förhållandena ombord på ett handelsfartyg. Om det råder minsta tveksamhet om droger 
förekommit i elevens omgivning, skall skolan låta drogtesta eleven före utplacering. Om 
det framkommer att eleven har använt någon form av narkotika skall denne inte beredas 
plats för arbetsplatsförlagd utbildning. 
 
Det ankommer på respektive skola att ansvara för att eleverna är olycksfalls- och 
skadeförsäkrade. (Vad som gäller beträffande försäkringar återfinns i broschyr från 
Arbetsmarknadens Yrkesråd). 
 
2. Fördelning av platser 
 
Sjöfartens Utbildnings Institut fördelar de av rederierna anmälda platserna på skolorna. Efter 
det respektive skola fått uppgift om vilka rederier som ställt platser till förfogande fördelar 
skolan dessa platser bland eleverna.  
 
3. Utbildningsavtal 
 
Skolan upprättar ett utbildningsavtal. I detta anges de allmänna villkor som gäller. 
Avtalet gäller för alla elever från skolan som placeras hos rederiet och gäller tillsvidare till 
någon av parterna väljer att säga upp avtalet. 
 
Skolan skickar sedan två exemplar av utbildningsavtalet till rederiet varav ett efter 
undertecknande av rederiets utbildningsansvarige returneras till skolan. Var noga med att 
ange rederiets postgironummer på avtalet så att ersättning kan utbetalas utan onödigt 
dröjsmål. Ett exemplar behålles på rederiet medan kopior av avtalet plus anvisningar 
översänds till berörda fartyg. Skolan förser eleverna med en kopia av avtalet. 
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4. Utplacering 
 
Sedan placerar rederierna ut eleverna på fartygen. Utplaceringen kan påbörjas omedelbart 
efter skolavslutningen och så snart det är lämpligt mht fartygens resor och hamnanlöp. Även 
om elevens önskemål beträffande tid för utplacering bör beaktas är det självfallet rederiet 
som beslutar om när påmönstring skall ske. 
 
 
5. Ersättning till rederi, fartyg och handledare 
 
Efter avslutad, av Sjöfartsverket godkänd utbildning, på rederiets fartyg utbetalar skolan 
ersättning med 2065 kr per månad och pro rata för del av månad till rederiet. Ersättningen är 
baserad på bestämmelserna i SFS 1995:247 angående arbetsplatsförlagd utbildning som skall 
omfatta minst 15 veckor där varje vecka anses motsvara 24  timmar undervisning eller 
sammanlagt 360 timmar. Utbetalning sker, utan särskild ansökan eller andra formalia, så snart 
skolan fått erforderligt betygsunderlag från rederiet samt uppgift om påmönstrings- och 
avmönstringsdag.  
 
I enlighet med avtal mellan Redareföreningen och befälsorganisationerna skall ett 
administrationsbidrag om 475 kr/månad och pro rata för del av månad utbetalas till ansvarig 
handledare på däck respektive i maskin i anslutning till uppdragets fullgörande. Beloppet är 
detsamma oavsett antalet elever som genomgår utbildning inom däcks- respektive 
maskinavdelningen. Efter det ersättning utbetalats från skolförvaltningen till rederiet skall 550 
kr per månad överföras till det berörda fartygets fritidskassa. 
 
 
6. Påmönstring 
 
Eleven påmönstras utöver ordinarie besättning och skall då kunna uppvisa sjöfartsbok och 
läkarintyg i vanlig ordning. På tjänstgöringsbeskedet anges i rutan för befattning 
”Elev/Energiprogrammet Däck” respektive ”Elev/Energiprogrammet Maskin”. Som 
övriga tjänstevillkor anges arbetsplatsförlagd utbildning. 
 
7. Arbetsjournal 
 
Varje elev skall i anslutning till påmönstring på fartyget ha med sig en arbetsjournal utfärdad 
av skolan samt ett exemplar av dessa anvisningar. Uppgifterna i arbetsjournalen skall så långt 
det är möjligt fullgöras i anslutning till att eleven deltar i det ordinarie arbetet ombord. 
 
I anslutning till påmönstringen, dvs senast inom tre dagar och sedan en gång per vecka, skall 
handledaren och eleven tillsammans gå igenom uppläggningen av utbildningen ombord. 
Närmare instruktioner återfinns i arbetsjournalen. Om handledaren inte har tid att direkt i 
anslutning till påmönstringen gå igenom arbetsjournalen med eleven kan eleven instrueras att 
börja med avsnitt 2 Fartygsorientering i arbetsjournalen. 
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8. Dagbok 
 
Varje elev har också i uppdrag att föra dagbok över sin tid ombord. I denna skall eleven 
notera de arbetsuppgifter som fullgjorts under dagen. Dagboken skall vid hemkomsten 
uppvisas för ansvarig lärare. 
 
 
9. Arbetstid 
 
Arbetstiden skall inte överstiga 56 tim/vecka. Övertid kompenseras med ledighet i hamn 
eller ledighet till sjöss.  
 
Om inte annat överenskommits följer eleven ordinarie arbetstider och deltar i vaktgång i den 
utsträckning som bedöms erforderlig för utbildningens genomförande. Tid skall även avsättas 
för sådana uppgifter i arbetsjournalen av mer studiekaraktär och som inte fullgörs på ordinarie 
arbetstid (ca 8 timmar i veckan – tid som avräknas från ovanstående). 
 
10. Rederiets åtaganden 
 
De rederier, som ställer platser till förfogande, åtar sig därmed att: 
 
- utse en särskild kontaktperson med uppgift att ansvara för kontakterna med 

respektive skolor, elever och fartyg samt övervaka att utbildningen bedrivs i enlighet 
med vad som anges i dessa anvisningar. 

 
- snarast möjligt ge besked till eleverna och skolan om när och hur utplacering planeras 

ske. 
 
- svara för resor till och från fartygen. 
 
- svara för kost och logi ombord. 
 
- svara för kostnaderna för läkarintyg och sjöfartsbok. 
 
- fartygsledningen blir informerad i god tid innan eleven påmönstras och att man 

ombord är helt klara över rederiets och fartygets åtaganden.  
 
-  särskild handledare utses, att denne är behörig för sin befattning och informerad om 
 utbildningens uppläggning, innehåll och omfattning. 
 
-        Eftersom eleven inte omfattas av det avlösningssystem som tillämpas ombord bör det 
          eftersträvas, förutsatt fartyget anlöper svensk hamn, att vederbörande åtminstone någon 
          gång under en 16-veckorsperiod ges tillfälle att besöka hemmet. 
 
11. Fartygsledningens åtaganden 
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Fartygsledningen tillser att: 
 
- övrig personal ombord informeras och att eleven får erforderlig introduktion. 
 
- utbildningen genomförs i enlighet med dessa anvisningar och instruktionerna i arbets-

journalen. Meningen är att eleven skall få en allsidig inskolning till befattning som 
matros eller motorman på rederiets fartyg. Avslutad utbildning inom 
Energiprogrammet; Gren för Sjöfartsteknik, skall vara av sådan kvalitet att eleven kan 
tjänstgöra som matros eller motorman på alla slags handelsfartyg. 

 
12. Handledarens åtaganden 
 
Om inte annat överenskommes, med hänsyn till arbetsbelastningen ombord, tjänstgör 
fartygets överstyrman som handledare för de elever som fullgör arbetsplatsförlagd utbildning 
på däck medan förstemaskinisten fungerar som handledare för elever i arbetsplatsförlagd 
utbildning i maskin. 
 
Ingenting hindrar att befälhavaren eller maskinchefen påtar sig att fungera som handledare om 
detta bedöms lämpligare eller att uppgiften delegeras till annat ansvarigt befäl. 
 
I handledarens uppgifter ingår att: 
 
- ta kontakt med eleven senast tre dagar efter påmönstringen och tillsammans med 

denna planera utbildningen ombord. 
 
- följa upp utbildningen en gång per vecka och tillse att eleven inte enbart sysselsätts 

i underhållsarbete utan får en allsidig inskolning. 
 
- en gång varannan vecka redovisa dagsläget beträffande utbildningen för befälhavaren 

respektive maskinchefen som då har att kontrasignera arbetsjournalen.  
 
- i fall av egen avmönstring före utbildningstidens slut ansvara för avlämning till den nye 

handledaren. 
 
- tillse att arbetsjournalen blir korrekt ifylld och ge skolans kontaktman ett 

utlåtande om det sätt på vilket eleven fullgjort utbildningen. Detta utlåtande skall 
ses som en rekommendation från fartyget till skolan beträffande elevens betyg från 
kursen och skall utformas enligt förlaga i bilaga 1. Utlåtandet lämnas till eleven vid 
avmönstringen. 

 
Sjöfartens Utbildnings Institut, tel: 031-85 02 00, fax: 031- 24 58 56, tar gärna emot 
eventuella synpunkter på utbildningens uppläggning och genomförande. 
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Sjöfartens Utbildnings Institut AB (SUI) 
Box 12037, 402 41 GÖTEBORG 

Tel: 031-850200, Fax: 031-245856.  
E-post: info@sjofart.org  

www.sjofart.org 

13. Skadeståndsansvar 
 
Parterna emellan ansvarar kommunen för den person- eller sakskada som eleven, oberoende 
av vållande, förorsakar rederiet eller dess anställda. Kommunen ansvarar dessutom för den 
person- eller sakskada som eleven i den arbetsplatsförlagda utbildningen genom vårdslöshet 
eller försummelse vållar annan elev eller tredje man. Vid brott ansvarar skolhuvudmannen 
parterna emellan dessutom för ren förmögenhetsskada i anledning av brottet. Se i övrigt 
broschyr om försäkringsskydd för elever i utbildning/praktik på företag, utgiven av 
Arbetsmarknadens Yrkesråd. 
 
 
14. Avmönstring 
 
Så snart utbildningstiden genomförts skall eleven avmönstras. 
 
Om rederiet anser att en elevs utbildning av någon anledning bör avbrytas, skall rederiet så 
långt det är möjligt kontakta skolan innan åtgärden verkställs. Rederiet får således inte 
ensidigt bryta utbildningsavtalet såvida inte särskilda skäl föreligger. 
 
Om utbildningen måste avbrytas pga sjukdom ansvarar rederiet för eventuell läkarvård och 
hemtransport m m. Skolans kontaktman skall i vart fall underrättas omgående. 
 
Om det är möjligt med hänsyn till omständigheterna förutsätts rederiet medverka till att 
eleven ges möjlighet att i ett senare skede slutföra sin utbildning i rederiet. 
 
 
15. Efter avmönstring 
 
Efter avmönstring från fartyget skall eleven på första ordinarie skoldag kontakta sin lärare och  
avtala om tidpunkt för genomgång av arbetsjournalen och elevdagboken. Läraren skall då 
övertyga sig om att utbildningen ombord varit tillfredsställande och att eleven sammantaget 
fått kompletterat sina kunskaper på ett sådant sätt att lägst betyget godkänd kan utfärdas i de 
sjöfartstekniska ämnena. 
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HANDLEDARINFORMATION 
 
Detta är ett sätt för oss att berätta om vår roll i processen att förmedla praktikplatser åt 
studerande på våra sjöfartsinriktade utbildningar, samt att ge Er lite information på 
vägen när det dyker upp elever på landgången/fallrepet. Har Ni synpunkter och frågor, 
så återkom gärna. Kontaktvägar hittar Ni på hemsidan. 
 
Grundkrav:  
Samtliga på hemsidan redovisade elevgrupper uppfyller våra grundkrav för att erhålla 
praktikplats: sjöfartsbok, läkarintyg, Basic Safety Training Certificate, samt undertecknande 
av våra villkor (vilka finns tillgängliga via länk här på hemsidan). Eleven ansöker om sin 
praktikplats via vår hemsida, innan det i villkoren angivna sista datumet.  
 
Planering: 
Vi samlar sedan ihop alla ansökningar och gör tre större planeringar / år. En för våren, en för 
sommaren & hösten och en i början av höstterminen, då en del nya studenter skall ut väldigt 
snart efter skolstarten. När vi gör vår planering, så tar vi hänsyn till flera olika faktorer. 
Dessa är följande (för sjöbefälsstudenter): 

• Sjöfartsverkets & skolans krav på blandad praktik, dvs. olika fartygstyper. 
• Olika fartområden: oceanfart, närfart, europafart. 
• Rederiernas önskemål beträffande periodernas längd och typ av elev. 
• Elevens önskemål i den mån dessa går att uppfylla med hänsyn till ovan. 

  
När det gäller blivande matroser & motormän från gymnasiets energiprogram, så genomgår 
de under sitt sista år APU, förlagd till handelsfartyg. Här försöker vi ge varje skola ett 
likvärdigt urval av de fartygstyper och fartområden, som finns inom svenska handelsflottan 
idag. Eleven gör sina 112 dagar i en följd, ibland dock på fler än ett fartyg.  
De skall där, i enlighet med sin arbetsjournal, följa gängse rutiner för respektive avdelning för 
att erhålla sin behörighet. 
 
Kockelever får under sitt sista år 12 veckors praktik på handelsfartyg. Här finns inga krav på 
att uppfylla ett exakt antal dagar / månader ombord, som är fallet med både sjöbefälsstudenter 
och elever från energiprogrammet. 
 
Vi har också fortlöpande ett antal elever, vilka vi får omplacera och / eller, som söker sin 
praktik under andra perioder än ovan nämnda.  
 
När vi gjort vår planering erhåller rederiet (personal-/elevansvarig) ett ”schema” fartyg för 
fartyg för den aktuella perioden, samt personuppgifter för varje elev. Denna information skall 
sedan nå Er ombord, så Ni är förberedda på vem som kommer. 
I planeringsschemat anges, förutom namn och fartyg, även den  period eleven skall vara 
ombord och elevens utbildningskod. Datumen skall ses, som ett riktmärke och naturligtvis 
anpassas på-/avmönstring efter fartygens trader. Utbildningskoden är SUIs egen benämning 
för respektive skola och utbildning för att kunna hålla isär alla elever. 
 
För mer detaljer, se respektive elevkategori i ”Praktikplatsguiden” och våra länkade 
dokument. 
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Arbetsjournaler-sjöbefälsstudenter: 
För sjöingenjörerna ser praktikjournalen likadan ut för båda skolorna medan den för 
sjökaptenerna skiljer sig åt (dock pågår i Kalmar förnyelse även av ingenjörernas). 
Det skall påpekas att alla fartyg inte har den besättningssammansättning och utrustning, som 
det ibland refereras till, eller är anpassade för att samtliga punkter i utbildningsjournalen kan 
genomföras. 
 
Under samtliga praktikblock skall säkerhetsarbete ingå som en naturlig del av utbildningen, 
tillika skall alltid anslås viss tid för att lösa uppgifter i journalen. 
 
Ovanstående gäller för elevens ”studietid” på 40 timmar / vecka och ej de övriga 20 timmarna 
SEKO-arbete per vecka, vilka eleven erhåller lön för (se avtal). 
 
Viss information finns även att hämta via skolornas hemsidor: www.chl.chalmers.se för 
Göteborg och: www.sb.hik.se för Kalmar. 
 
Arbetsjournaler-energiprogrammet: 
Eleven skall ha med sig praktikjournal och allmän information till handledaren. 
Praktikjournalen har samma upplägg och utgivare (ISF), som delvis används av 
högskolestudenterna (beställes via hemsida: www.marisec.org). 
 
Arbetsjournaler-intendenturprogrammet (kockelever): 
Eleven skall ha med sig praktikjournal och allmän information till handledaren. Journalen är 
anpassad för respektive skola, varför det kan finnas vissa skillnader dem emellan. Elevens tid 
ombord är helt koncentrerad på arbete i byssan, förutom obligatoriskt säkerhetsarbete. 
 
Arbetsjournaler-Sjöfart & Logistik: 
Har en egen journal anpassad för sin praktik. Dock kan de elever, vilka även läser till 
sjökapten / sjöingenjör, arbeta även med den journalen parallellt, för att tillgodoräkna sig 
denna praktiktid i sjökaptensprogrammet. 
 
Övrigt: 
Tänk Er gärna tillbaka till första gången Ni själva klev över fallrepet / landgången och den oro 
och förväntan, som fanns inför det stora äventyret. De studenter Ni möter från gymnasiet och 
sjöbefälsskolornas befinner sig i samma situation ! Det är för många av dem deras första möte 
med sjöfarten och med fartygsmiljön över huvud taget. 
 
Vi, samt lärarna på skolorna, försöker förmedla all tänkbar information om sjömanslivet innan 
de mönstrar på, men det är Ni som ger dem deras första, och många gånger, bestående 
intryck. Försök dela med Er av all den kunskap Ni har och ge dem chansen att få svar på de 
enklaste frågorna, inte bara om arbetet, utan också om det sociala livet. Det är inte så 
självklart att veta var man skall sitta i mässen, hur man gör med smutstvätt eller andra i land 
självklara vardagliga ting. 
 
 
Tack för uppmärksamheten !! 
 
 
Med vänlig hälsning 
Sjöfartens Utbildnings Institut 

http://www.chl.chalmers.se/
http://www.sb.hik.se/
http://www.marisec.org/
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INTYG ÖVER GENOMGÅNGEN STYRD MANSKAPSPRAKTIK 
 
 
Härmed intygas att 
 
      
(namn) 
 
    
(personnummer) 
 
 
Under tiden   varit påmönstrad som 
 
 
   i  -fartyget    
 
 
om  tons dräktighet och  kW maskinstyrka. Fartyget har  
 
 
gått i följande fartområde:    
 
 
  har därvid genomgått sådan styrd manskapspraktik som 
 
 
omförmäles i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om utbildning och 
 
behörigheter för sjöpersonal den 25 april 2005 (SJÖFS 2005:5). 
 
 
   den    
 
 
       
(Rederi eller huvudredare) 
 

Detta betyg utfärdas endast för den som 
i tillfredsställande omfattning 
tillgodogjort sig utbildningen. 

 
Detta betygsformulär har utarbetats av Sveriges Redareförening och har efter samråd med berörda organisationer 
representerade redare och ombordanställda, fastställts av Sjöfartsverket i enlighet med SJÖFS 2005:5. 



Bilaga 11 

RAPPORTFORMULÄR 
 
ALLMÄNT: 
 
Jag som fyller i detta är:         handledare                               elev 
 
                                                rederipersonal           lärare                     annan      
 
 
Rapporten avser:     sjukavmönstring                       avbruten praktik 
 
                                               allmänna synpunkter                 annan orsak 
 
 
 
PERSONUPPGIFTER-UPPGIFTSLÄMNARE: 
 
Namn:   Befattning: 
 
Fartyg/rederi/skola:  Hamn/Ort: 
 
Datum:   Utbildning & namn på elev: 
 
 
PÅ- /AVMÖNSTRING, ARBETSTIDER: 
 
Påmönstring, datum/plats: 
 
Avmönstring, datum/plats: 
 
Arbetstider ombord: 
 
 
HÄNDELSFÖRLOPP, ALLMÄN INFORMATION: 
 
 
 
 
 
 
OMDÖME / ORSAK: 
 
 
 
 
 
 
FÖRSLAG: 



På vilka grunder bedöms 
elevernas APU

Kan man förbättra dagens 
underlag för bedömning av 

elevernas insatser under APUn?



Sjömansskolan i Stockholm



Skolfartyg



Exempel på elevbåtar



Rektorns synpunkter på nuvarande och 
visioner om framtida bedömningsunderlag

• Den betygssättande handledaren lämnar endast en 
betygsrekommendation som är tunn och inte alltid 
relevant mot elevens kunskaper. 

• Nuvarande bedömningssystemet inte rättvist och detta 
drabbar eleven.

Vision
• En ökad kontakt mellan handledare, elev och lärare.
• Att varje elev har en individuell studieplan samt portfolio 

eller elektronisk dagbok.
• Tillämpa centrala prov.





Nuvarande underlag för bedömning

• En global praktikjournal ISF, skriven på
engelska, som uppfyller internationella 
krav på säkerheten ombord.

• En arbetsjournal för styrd praktik.
• Dagbok eller Logg (eleven fyller i dagens 

viktigaste händelse). 
• Betygsrekommendation



Lärarnas synpunkter på nuvarande 
bedömningsunderlag

• Hur delaktig eleven är i själva arbetet har 
man tyvärr ingen uppfattning om. (Lennart)

• Journalen bör uppgraderas, moderniseras 
och harmoniseras. (Lennart)

• Det är de konkreta arbetskunskaperna 
som ska räknas och som ska vara 
underlag för betyg inte kompisskapet med 
handledaren. (Lars)

• Bra: Journalen är enhetlig. (Lennart)



Handledarnas synpunkter på
dagens bedömningsunderlag.

• Arbetsjournalen gör att handledaren kan planera 
uppgifter åt eleven och eleven kan jobba självständigt 
med uppgifter. (Harald)

• En hel del föråldrade system/frågor/uppgifter som var 
gamla för ”50 år” sedan, kuriosa för eleven. (Henrik)

• För mycket teoretiska uppgifter. (Harald)
• Handledaren borde få styra mer, nu måste allt vara gjort 

för att eleven ska få godkänt, även sådant som är 
gammalt, oviktigt och icke relevant. (Harald)

• Motiverade elever kommer med boken och vill få
påskrivet när de gjort vissa moment. (Hans)



Elevers synpunkter på dagens 
bedömningsunderlag.

• På den förra båten hade jag tur, en kille fyllde i 
allt, då slapp jag göra det. På den här båten 
skiter de i det, så här måste jag fråga hela tiden. 
(Edvin)

• Fick ofta tjata på handledaren när han skulle 
fylla i formuläret. (Eskil)

• Avstämde arbetsjournalen varje söndag med 
handledaren. (Emil)

• Ibland stämmer inte boken med verkligheten. 
(Edvin)



1 Huvudmaskin
2 Hjälpmaskin
3 Kyl- och vattensystem
4 Oljesystem
5 Luftsystem
6 Pannanläggning
7 Elsystem
8 Hydraulsystem
9 Övervakningssystem
10 Ritningar/System
11 Dagbok
12 Övrigt
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