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Sammanfattning 

I denna studie beskrivs och analyseras vad ett antal yrkeslärare uppfattar som kvalitet, möjligheter och 

begränsningar i bedömning av lärande och hur de värderar sin egen bedömningspraktik i samband med 

det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) inom gymnasial yrkesutbildning. Datainsamlingen har skett 

genom kvalitativa intervjuer och resultatet visar att yrkeslärarna som ingått i studien anser att en tydlig 

och genomskinlig bedömning för både handledare och elev, att goda förberedelser och efterarbete, att 

apl-besök och trepartssamtal samt likvärdig bedömning är viktiga pusselbitar för att bedömning av 

kvalitet ska kunna göras i samband med apl. För detta arbete behöver yrkeslärarna förutsättningar där 

bland annat tid för apl-arbete, men också tid för utvecklingsarbete är viktiga faktorer. Rektor har i 

detta sammanhang en central roll i att organisera verksamheten så att förutsättningar ges för detta 

arbete. Handledarens, arbetsplatsens och yrkeslärarens kunskaper och kompetens samt goda relationer 

och samverkan mellan apl-plats och skola är också faktorer som påverkar de bedömningar som sker i 

samband med apl. Yrkeslärarna beskriver att apl är en viktig del i elevernas yrkesutbildning och att de 

allra flesta av eleverna lyckas mycket bra på apl och får goda resultat. Yrkeslärarna i denna studie är 

väl medvetna om sin egen bedömningspraktik, de kan sätta ord på vad de gör bra och vad de vill 

utveckla. De anser sig följa styrdokumenten idag, detta efter att det skett ett utvecklingsarbete på 

skolorna kring apl-frågor.  
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Förord 

Att närma mig den akademiska genren och den vetenskapliga arbetsprocessen har varit en lärorik 

process. Mitt lilla forskningsprojekt har väckt nyfikenhet och glädje i mig. Jag kan ta med mig många 

nya kunskaper, men också nyvunna kompetenser tillbaka till mitt yrkesutövande som lärare. 

Intervjuerna och det analysarbete som gjordes var lustfyllt och de resultat som visade sig hoppas jag är 

till nytta för både yrkeslärare och skolledare.  

Jag vill tacka min handledare Eva Svärdemo-Åberg för all viktig återkoppling. Jag vill även tacka min 

studiekamrat Lena Pettersson som gett mycket och hjälpsam återkoppling och stöttning. Min familj 

behöver ett extra tack, då de stöttat mig och låtit mig ta tid för att genomföra denna studie. Ett särskilt 

tack vill jag även ge alla de yrkeslärare som ställt upp så frikostigt med sin tid och sina erfarenheter i 

de intervjuer som genomfördes.  

 

Rönninge, 2015-06-07 

Malin Nyberg 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

Jag kommer dagligen i kontakt med bedömningsfrågor i mitt yrkesutövande, detta som yrkeslärare på 

Barn- och fritidsprogrammet. Jag har två arenor där mina bedömningar sker, det är i skolans lokaler 

inom klassrummets fyra väggar och det är på elevens arbetsplats där eleven genomför sitt 

arbetsplatsförlagda lärande. Jag fokuserar i denna studie på gymnasial yrkesutbildningens andra arena 

för bedömning, det arbetsplatsförlagda lärande.  

Skolinspektionens granskningsrapporter om arbetsplatsförlagt lärande (2011, 2013) visar att 

majoriteten av yrkeslärare och lärare på gymnasiet inte gör bedömningar enligt styrdokumentens 

riktlinjer och ämnesplanernas innehåll. Det handlar bland annat om att lärarna bedömer och väger in 

sådant som inte står med i kunskapskraven när de sätter betyg på en elev. Rapporterna visar också att 

det finns en otydlighet i vad som bedöms och hur det bedöms, detta leder till både en validitets- och 

rättsäkerhetsproblematik för eleven vid den betygssättning som sker i slutet av en kurs. Lektor Helena 

Tsagalidis (2008) har även hon i sina studier om bedömning kommit fram till liknande resultat. 

Tsagalidis har tittat specifikt på vad som bedöms och hur det bedöms i det arbetsplatsförlagda lärandet 

och kommit fram till att lärare och elever inte spelar på samma planhalva när det kommer till 

bedömning.  

Arbetsplatsförlagt lärande, förkortas apl, är en stor del av elevens gymnasiala yrkesutbildning. Eleven 

läser hela eller delar av sina kurser på en eller flera arbetsplatser som har anknytning till den 

yrkesutgång eleven valt. Den gymnasiala yrkesutbildningen ska innehålla minst 15 veckor apl och 

inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst halva utbildningen ske i form av apl (SFS, 

2010:2039). Det arbetsplatsförlagda lärandet ska tillsammans med de skolförlagda delarna bilda en 

helhet (SOU, 2008:27). Det lärande som sker hos eleven på arbetsplatsen fångas upp av yrkesläraren 

som sedan använder denna information till att planera för det skolförlagda lärandet men också som 

underlag för elevens betyg i aktuell kurs (Skolverket, 2014).  

Eleven har en handledare på arbetsplatsen. Handledarens uppgift är att finnas där för eleven och guida 

den i det lärande som sker. Tanken är också att handledaren och yrkesläraren ska ha kontakt under apl, 

detta för att fånga upp hur eleven trivs och har det arbetsmiljömässigt, men också i planerandet av det 

lärande och i den bedömning som ska ske i samband med apl. Parallellt med vad eleven ska lära sig i 

specifika kurser ska det också ske ett lärande mot examensmålen. Examensmålen uttrycker både 

specifika yrkeskunskaper och generella nyckelkvalifikationer. Eleven visar sedan sitt slutgiltiga 

kunnande av det som uttrycks i examensmålen i form av ett gymnasiearbete vilket utförs i slutet av 

yrkesutbildningen (Skolverket, 2014).  

Hur apl planeras och organiseras, vilka kurser eller delar av kurser som läggs ut, vad och hur 

bedömningarna sker, hur mycket eller lite kontakt handledare och lärare har och hur denna kontakt 

organiseras kan se mycket olika ut. Det är upp till varje enskild skola och yrkeslärare att välja hur de 

gör. I mitt yrkesutövande upplever jag att det i samband med apl finns stora möjligheter till 

bedömning för och av lärande där eleven kan visa sitt kunnande, dock finns det hinder som gör att 

bedömningarna inte blir så bra som de skulle kunna bli. Bedömningens kvalitet kan hindras av många 
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olika faktorer, det kan vara praktiska, infrastrukturella och organisatoriska förutsättningar på skolan 

och/ eller på arbetsplatsen som påverkar likväl som ideologiska och pedagogiska föreställningar hos 

handledaren och/eller yrkesläraren. Då bedömningen sker i en annan miljö än den i skolan kan 

bedömningssituationen försvåras, så också av att informationen om eleven kan inhämtas från en tredje 

part – handledaren. Möjligheter till bedömning av och för lärande är stor då den sker i en autentisk och 

realistisk miljö där yrkeskunnande dagligen omringar eleven. 

Arbetsplatsförlagt lärande är komplext på många sätt och vi som yrkeslärare har många aspekter att ta 

hänsyn till. Enligt resultaten av skolinspektionens granskningsrapporter (2011) och Tsagalidis (2008) 

forskning inom gymnasial yrkesutbildning visar att elever inte bedöms på rätt grunder och att 

yrkeslärarens bedömningspraktik inte är av önskvärd kvalitet. Med utgångspunkt i detta har jag för 

avsikt i denna studie ta reda på vad andra yrkeslärare uppfattar som hinder och möjligheter men också 

vad de anser vara kvalitet i bedömning av lärande i samband med apl. Jag vill även ta reda på hur 

yrkesläraren värderar sin egen bedömningspraktik. Förhoppningen är att denna studie kan bidra till en 

ökad förståelse för den komplexitet bedömning i det arbetsplatsförlagda lärandet innebär och att man 

genom denna förståelse ska kunna skapa förutsättningar för bedömningar av god kvalitet, men också 

inspirera till fortsatta studier där yrkeslärares röster får höras och förutsättningar problematiseras.  

Från APU till APL 

Statens offentliga utredningar, proposition och ämnesplaner 

Arbetsplatsförlagd utbildning förkortas apu och tillhör gymnasial yrkesutbildning före 2011. 

Arbetsplatsförlagt lärande förkortas apl och tillhör gymnasial yrkesutbildning efter 2011. Före 2011 

var gymnasial yrkesutbildning yrkesförberedande och efter gymnasiereformen 2011 fick de olika 

yrkesprogrammen tydliga yrkesutgångar och det skrevs in i styrdokumenten att utbildningen ska leda 

till att eleven ska bli redo att gå ut i yrket (SOU 2008:27). Både apu och apl är kursplanestyrd, där hela 

eller delar av kurser ska förläggas på arbetsplatsen och därigenom också vara en del av bedömningen i 

kursen Ibland används begreppet praktik, praktik kan förekomma på t.ex. introduktionsprogrammen. 

Praktik är inte styrd av kursplanerna, praktik leder till intyg och inte till betyg (SFS, 2010:2039). 

De tankar som föregick gymnasiereformen 2011 inom gymnasial yrkesutbildning beskrivs Statens 

offentliga utredningar, Framtidsvägen, den reformerade gymnasieskolan (SOU, 2008:27). I 

utredningen framkom att apu var ett för snävt begrepp som inte stämde överens med verkligheten som 

den såg ut då. Under själva utredningen framkom bland annat begreppet apu förknippas med 

kursplanestyrd nyinlärning. Man gav därför förslag om att ändra begreppet till apl, för att man ansåg 

att det begreppet var bredare, det infångar på ett bättre sätt de olika dimensionerna i den lärprocess 

som eleven kan få på en arbetsplats. Här sker lärandet i en realistisk miljö med sin handledare och här 

kan eleven tillägna sig den komplexa yrkeskoden i ett verkligt socialt sammanhang. Till begreppet apl 

tillskrevs att den skolförlagda karaktärsämnesundervisningen tillsammans med apl bidra till en helhet 

och elevens yrkeskunnande och examen. Man började även här tala om att elevens yrkesexamen ska 

ge en erkänd kompetens och som i sin tur leder till en anställningsbarhet (ibid.).  

I Framtidsvägen (SOU, 2008:27) beskrivs även problemet med att produktionen på arbetsplatserna 

inte kan eller ska stanna upp när arbetsplatsen tar emot en elev. Arbetsplatsen kan inte anpassa sin 

produktion efter det eleven ska lära sig i en viss kurs vid ett visst tillfälle. Detta gör att skolan behöver 

anpassa sig till en komplex situation, att skolan i sin planering av kurser, lärande och bedömning 

behöver ta hänsyn till arbetsplatsens produktion. Enligt utredningen behöver skolan anpassa och 

organisera sin verksamhet med hänsyn till detta. Det framkommer även att samverkan och nära 
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samarbeta mellan yrkesläraren och arbetsplatsen direkt avgörande för den kvalitet som apl kan 

erbjuda. Detta förtydligas med att beskriva att yrkesläraren och handledaren tillsammans behöver 

planera innehållet för eleven på apl och kontinuerligt följa upp elevens process och utvärdera resultatet 

samt efter samråd med handledaren göra bedömningar för betygssättning (ibid.).  

I propositionen till den nya gymnasieskolan (2008/09:199) framkom just förslaget om att ändra 

begreppet apu till apl och att apl då att det skulle innefatta en breddning av begreppet och att det skulle 

handla om yrkeskultur, yrkesgemenskap och yrkesidentitet.  

Dessa begrepp hamnade sedan ut i yrkesutbildningarnas examensmål och kan nu läsas där.  

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet 

ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen 

och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också 

ge inblick i företagandets villkor. (Utdrag ur examensmål, samma text finns i samtliga gymnasial 

yrkesutbildningar.) (Skolverket, 2011b) 

 

Styrdokument och Skolinspektionens granskningsrapporter 

I gymnasieförordningen definieras arbetsplatsförlagt lärande som ”lärande på ett program som 

genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” (SFS, 2010:2039, 1 kap. 3 §). I 

gymnasieförordningen kap 4 12-14§ regleras omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande. Här står 

bland annat att arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på yrkesprogram och omfatta minst 15 

veckor. Här regleras även gymnasiesärskolans och gymnasial lärlingsutbildnings apl. Varje vecka ska 

motsvara 23 timmars garanterad undervisningstid. Huvudmannen bär ansvaret för att anskaffa platser 

till apl och att platserna uppfyller de krav som ställs för utbildningen. Rektorn beslutar om hur apl 

fördelas under året och vilka hela eller delar av kurser som ska förläggas på arbetsplatsen. Det ska 

utses en handledare på arbetsplatsen, den ska ha erfarenhet och kunskaper för uppdraget samt anses 

vara lämplig (ibid.). I skollagen står det tydligt att eleven ska få betyg efter varje avslutad kurs (SFS, 

2010:800).  

I Läroplanen för gymnasieskolan 2011 står det skrivet under rubriken 2.5 bedömning och betyg bland 

annat att lärare ska ge fortlöpande information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna och 

att eleven ska få reda på, på vilka grunder betygen sätts. Vidare står det att läraren vid betygssättning 

ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper utifrån de kunskapskrav som finns för 

varje kurs samt göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper.  

I Skolverkets allmänna råd Bedömning och betygssättning (2012) i gymnasieskolan beskriver man hur 

lärare bör tillämpa de författningar som styr betygssättning. Enligt de allmänna råden är det viktigt att 

läraren i planeringen som görs för bedömning ska tydliggöra vilka delar av ämnets syfte och centralt 

innehåll man ska arbeta mot i det aktuella arbetsområdet, identifiera vilka delar av kunskapskraven 

som gäller för området samt välja hur eleven ska få visa sina kunskaper. Lärare ska följa, stödja och ge 

förutsättningar för elevens lärande samt ge löpande återkoppling på deras arbete. Eleven ska få 

möjlighet att påverka planering, undervisning, lärande och kunskapsredovisningar. Läraren ska 

förvissa sig om att eleven fått tillräckligt med information om vad som ska läras och hur det ska visas. 

Vidare beskriver mani råden att i det arbetsplatsförlagda lärandet är det viktigt att rutiner finns för 

informationsutbyte mellan skola och arbetsplats. Det är också viktigt att det är tydligt vilken kurs eller 

del av kurs som förläggs på apl. Handledaren behöver relevant information om vilka mål eleven ska 
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arbeta mot på apl.-platsen och läraren behöver sedan relevant information från handledaren som kan 

användas som underlag för bedömning och betygssättning (ibid.).  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2011:2) av arbetsplatsförlagd utbildning visade att 

bedömningen på apu skedde på fel och oklara grunder. Granskningen visar att eleven ibland inte alls 

bedöms eller att eleven inte heller kan påverka sitt betyg eftersom den inte vet vad som bedöms eller 

hur det bedöms på apu. Granskningen visar också att på de skolor där man har tydliga rutiner för 

bedömningen på apu har positiv effekt på det lärande som sker på arbetsplatsen och därmed också 

elevens resultat. På dessa skolor får eleven reda på vad som bedöms och hur det bedöms (ibid.). 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning Betygssättning i gymnasieskolan (2010:12) bekräftar 

resultatet från tidigare granskning som redogjorts för här ovan. Här beskrivs att likvärdiga betyg 

innebär att de kunskapsomdömen som sätts under t.ex. kursens gång ska visa kunskapskravens bredd, 

de ska inte spegla sådant som inte står med eller kan tolkas in i kunskapskraven. Kunskapsomdömet 

ska överensstämma med de kvaliteter kunskapskraven uttrycker och läraren ska väga samman de 

kunskapsomdömen som gjorts förenligt med anvisningarna. Eleven ska få begriplig information om 

vad som gäller vid bedömning och betygssättning och läraren ska kunna förklara varför en elev fått ett 

visst betyg, detta har i sin tur direkt inverkan på om eleven upplever betygen som tillförlitliga eller inte 

(ibid.).  

Syfte och problem  

Syftet med studien är att beskriva och analysera vad ett antal yrkeslärare uppfattar som kvalitet, 

möjligheter och begränsningar i bedömning av lärande och hur de värderar sin egen 

bedömningspraktik i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet.  

Forskningsfrågor  

 

1. Vad beskriver yrkeslärare som kvalitet i bedömning av lärande, i samband med det 

arbetsplatsförlagda lärandet? 

2. Vad beskriver yrkesläraren som möjligheter och begränsningar i bedömning av lärande i 

samband med det arbetsplatsförlagda lärandet? 

3. Hur värderar yrkeslärare sin egen bedömningspraktik i samband med arbetsplatsförlagt 

lärande? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

och tidigare forskning  

I detta kapitel redogör jag för och presenterar ett urval av tidigare forskning och litteratur. Detta med 

utgångspunkt ur inledningen och styrdokumenten där jag beskrivit bakgrund till val av ämne för denna 

studie.  

Min studie handlar om hur yrkeslärare uppfattar bedömning av lärande i samband med det 

arbetsplatsförlagda lärandet. I detta avsnitt har jag tittat på avhandlingar och litteratur som belyser 

bedömning ur flera aspekter. Jag har använt mig av sök-portaler som  DIVA-portalen, Skolporten och 

Google scholar. När sökningar gjordes på begrepp som bedömning och kunskapsbedömning eller på 

engelska assessment, blev urvalet mycket stort. Genom sökningarna dök ett antal namn upp inom 

svensk forskning, dessa forskares namn har jag sedan sökt på enskilt och tittat igenom vad i deras 

forskning som är aktuellt för min studie.  Jag har framförallt använt mig av Vetenskapsrådets 

forskningsöversikt (2010), Svensk forskning om bedömning – en kartläggning av Eva Forsberg och 

Viveca Lindberg för att orientera mig i den forskning som är aktuell i Sverige idag. Efter att urvalet 

gjorts har jag sökt upp dem via sök-portalerna som jag nämnde ovan. Den svenska forskningen inom 

bedömning speglar den internationella (2010), då jag är intresserad av och anser det vara relevant för 

denna studie, har jag valt att endast redovisa för svensk forskning.  

Bedömningspraktik 

De texter jag valt att redogöra för i detta avsnitt handlar om lärarens bedömningspraktik i generella 

drag och kan appliceras på såväl skolförlagd som arbetsplatsförlagd utbildning. Dessa texter hjälper 

även till med att ringa in vad som anses vara en bedömningspraktik av god kvalitet. Här beskrivs även 

begrepp som validitet i bedömning, reliabilitet i bedömning, summativ bedömning, formativ 

bedömning, likvärdig bedömning, bedömningsmatriser och självbedömning.  

Lärarens förmåga att arbeta med bedömning på ett sådant sätt att det gynnar eleven att lyckas i skolan 

har direkt betydelse för elevens resultat, skriver Helena Korp i kunskapsöversikten 

Kunskapsbedömning – Vad, hur och Varför? (2011c). Enligt Korp pekar forskningen på att lärares 

förmåga att arbeta med bedömning på sätt som hjälper alla elever i skolan, har en avgörande betydelse 

för elevernas resultat. Hon poängterar att lärare behöver diskutera vad som menas med tydlighet i 

bedömning, vilka slags kunskaper eleven ska utveckla och hur de kan synliggöras för både elev och 

lärare. Vidare skriver Korp att det inte finns någon enskild bedömningsmetod som är optimal och 

fyller alla funktioner. Det viktiga är att bedömningen ställs i relation till syfte, elevernas 

förutsättningar och vad som händer före och efter bedömningen. Hon beskriver vidare att det inte finns 

något enkelt svar till hur man gör bedömningar av kvalitet – däremot finns mycket att hämta i 

forskningen när det kommer till konkret hjälp för läraren att utveckla sin bedömningspraktik. 

Bedömningens kvalitet kan man se på olika sätt, Korp utgår från begreppen validitet och reliabilitet. 

Reliabilitet kan beskrivas som mätsäkerhet medan validitet beskriver i vilken utsträckning man har 

mätt det som var avsett att mätas. Reliabilitet handlar bland annat om att bedömningens resultat skall 

vara lika oavsett bedömare, men också att samma bedömare bedömer lika över tid. Reliabiliteten i 

bedömningen kan också påverkas av elevens dagsform vid bedömningstillfället. Med valid bedömning 
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menar man giltig bedömning, alltså att bedömningen är tillräcklig och att den mäter det som var tänkt 

att mätas (ibid.).  

Astrid Petterson beskriver (2010) i publikationen Forskning om undervisning, att bedömning ständigt 

följer undervisningen och att bedömning i skolsammanhang handlar om är en värdering av elevens 

prestation och om prestationen uppfyller mål eller kriterier. Det kan ske i forma av prov eller liknande 

samt bedömning av en hel process. Enligt Pettersson behöver den som gör bedömningar vara 

medveten om bedömningens grundfrågor – varför, vad, hur, vem och när samt om sina egna och 

andras bedömningars svagheter och styrkor. Här beskrivs även summativ och formativ bedömning. 

Summativ bedömning beskrivs här som om en slutlig bedömning av en utbildning eller kurs och 

formativ bedömning som ett stöd i att förbättra undervisningen eller elevens lärande där återkoppling 

har en central roll. Hon poängterar även att en god bedömning sker gemensamt mellan de parter de 

berör och att tydlighet och transparens är avgörande för att bedömningen ska bli positiv. Astrid 

Pettersson (2008) skriver i boken Pedagogisk bedömning, att vad vi väljer att bedöma endast är ett 

stickprov av elevens kunnande. Hon poängterar att detta stickprov är begränsat till innehåll och form. 

Dessa urval visar också eleven vad som är viktig att kunna. Därför är lärarens val av vad som ska 

bedömas viktig ur flera aspekter. Vidare beskriver Pettersson att en fruktbar strategi är att läraren 

sätter fokus på hur man får information om elevens kunnande, men också att fundera kring vad som 

kan gå fel i bedömningsprocessen (ibid.).   

I Vetenskapsrådets publikation Svensk forskning om bedömning (2010) beskrivs den 

bedömningspraxis som historiskt vuxit fram i Sverige. Bedömningspraktikerna påverkas bland annat 

av styrdokument, tillgång till skriven text och läromedel, elevens läs- och skrivkunskap samt de 

trender som ger sig till känna inom varje tidsepok. Katederundervisning i helklass har dominerat 1900-

talet och har till viss del ersatts av eget arbete och projektarbete. Den vanligaste bedömningsformen 

har varit förberedda skriftliga och muntliga läxförhör, muntliga eller skriftliga prov och redovisning av 

någon form av produkt. Idag har nya former av bedömningspraktiker börjat växa fram där tanken är att 

bedömningen ska främja lärande detta sker t.ex. genom arbetsmetoder inom formativ bedömning. 

Bedömningsmatriser och självbedömning har också blivit en vanlig form för att främja lärande i 

bedömningssituationer (ibid.). 

I boken Bedömning i och av skola – praktik, principer, politik (2010) presenteras texter som beskriver 

och analyserar några av de vanligaste bedömningsformerna lärare genomför och är föremål för. Alli 

Klapp Lekholm poängterar här att en central aspekt inom bedömning handlar om betygens 

jämförbarhet, att samma prestationer och kunskaper ska ge samma betyg hos eleven över tid och av 

olika lärare. Hon poängterar vikten av likvärdiga betyg då de används som ett urval till bland annat 

fortsatta studier. Hennes forskning visar att lärarens betygssättningspraktik kan hjälpa att förstå vad 

betygen är ett mått på.  Hon nämner i detta sammanhang formativ och summativ bedömning. 

Kvaliteten på den återkoppling som ges i samband med formativ bedömning och hur väl eleven kan 

omsätta denna i praktiken är avgörande för elevens lärande, enligt henne. Lekholm tar upp både 

interna och externa faktorer som kan påverka lärarens bedömningspraktik. De interna faktorerna är 

bland annat lärarens egna ämneskunskaper, kunskapssyn och förväntningar på elevens prestationer. De 

externa faktorerna är bland annat föräldrars inflytande, politiska beslut och förhållanden i klassrummet 

där elevernas bakgrund kan påverka. Denna komplexitet poängterar Lekholm är av största vikt att 

läraren är medveten om så att det finns en medvetenhet kring på vilka bedömningsgrunder läraren 

sätter sina betyg (ibid.).  

I boken Bedömning för lärande (2011) av Christian Lundahl beskrivs bedömningsmatriser som ett sätt 

att göra bedömningar tydligare för eleven. Genom de konkretiseringar som görs i matriserna får eleven 
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större kunskap om vad som ska bedömas, men också vad som markerar kvalitet i en prestation och 

därmed olika betygsnivåer. Lundahl poängterar vikten av att eleven måste förstå undervisningens men 

också bedömningens syfte och mål för att lärande och ansvarstagande hos eleven skall främjas. 

Lärarens förarbete där tolkningar av läroplan, ämnesplan, kursplan och kunskapskrav blir här direkt 

avgörande och detta arbete ska enligt Lundahl, med fördel bedrivas tillsammans med andra lärare. 

Lundahl tar även upp självskattningsverktyg och kamratbedömning som sätt att skapa synliga tecken 

på lärande och hög delaktighet och interaktivitet, där eleven bjuds in i bedömningen (ibid.). 

Bedömning i yrkesämnen 

De studier och texter jag valt att redogöra för i detta avsnitt är av relevans för min studie då de hjälper 

att beskriva bedömning i yrkesämnen inom gymnasial yrkesutbildning samt förstå yrkeslärarens 

bedömningspraktik. Dessa studier problematiserar och belyser bedömning i yrkesämnen. 

Syftet med avhandlingen Därför fick jag bara godkänt av Helena Tsagalidis (2008) är att få förståelse 

för vad karaktärsämneslärare säger ligger till grund för bedömning i karaktärsämnen inom Hotell- och 

restaurangprogrammet. Tsagalidis har i studien haft socialkonstruktionism som teoretisk referensram 

och den datainsamlingsmetod som använts är intervjuer och videointervjuer av karaktärsämneslärare 

där man filmat elevhandlingar i verklighetsanknutna undervisningsmiljöer s.k. stimulated-elicitation. 

Denna avhandling föregicks av en licentiatavhandling (Tsagilidis, 2003) där datainsamlingsmetoden i 

huvudsak var lärar- och elevintervjuer, men även elevenkäter. Då t.ex. specifika yrkeskunskaper inte 

kunde tydliggöras för Tsagalidis på ett tillfredsställande sätt gjordes ytterligare studier.  

De intervjuer som gjordes i den senare studien (Tsagalidis, 2008) visade att karaktärsämneslärarna 

fokuserade på sju nyckelkvalifikationer när de gjorde bedömningar i karaktärsämnen, dessa är 

självständighet, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga, samarbete, kundkontakt, 

kommunikation och initiativkraft. Dessa nyckelkvalifikationer innehåller kunskapsformer som 

begreppsligt vetande, praktiskt behärskande, omdömesgillt handlande och reflektion. 

Karaktärsämneslärarna värderar inte dessa på uppgiftsnivå utan istället på situations- och 

verksamhetsfokusnivå. Videointervjuerna visade fem kategorier av specifika yrkeskunskaper vilka är 

förståelse för yrkesområdet, handlag i arbetsteknik och metodkunskap, hygien, arbetsredskap och 

förmågan att se helheten och handla simultant. Dessa specifika yrkeskunskaper placeras på den lägsta 

och grundläggande nivån – uppgiftsnivån. Studien visar att karaktärsämneslärarna värdesätter handlag, 

snabbhet, helhetstänk samt omdömesgillt handlande högst. Resultatet av studien (Tsagalidis, 2008) 

visar att respondenterna har en ganska samstämmig uppfattning om bedömningsobjekten och att 

nyckelkvalifikationer värderas högre i förhållande till specifika yrkeskunskaper dock behöver eleven 

behärska de specifika yrkeskunskaperna för att bli godkänd i kursen. Studien visar att 

karaktärsämneslärare bedömer eleverna utifrån ett yrkeskulturellt tänkande och inte enbart utifrån 

betygskriterierna vilket påverkar kvaliteten och validiteten i de bedömningar som görs vilket har 

negativa effekter på elevernas betyg. Tsagalidis poängterar att det är av stor vikt att dialog förs kring 

vilka grunder för bedömning som gäller mellan lärare och elev. En av slutsatserna i avhandlingen som 

gjordes 2003 var att eleverna inte vet vad och hur de bedöms på arbetsplatsen. Tsagilidis uttrycker 

(2008) att de bedömningar som görs i karaktärsämnen på yrkesprogram är komplexa och de kräver 

mycket av läraren som ska göra bedömningarna. 

Martina Wyszynska Johansson har i licentiatuppsatsen, Gymnasieungdomars erfarenheter av hur 

yrkeslärande bedöms (2015), undersökt hur Barn- och fritidselever upplever den bedömning som sker 

i samband med apl. Undersökningen gjordes på 70 elever och i 13 fokusgrupper och eleverna hade 
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genomfört halva sin utbildningstid. Studien vilar på det sociokulturella perspektivet och Bachtins 

teorier om röster som samtalar i dialog med varandra. Studien visar att eleverna upplever 

bedömningsmetoderna för skolorienterade där den skriftliga inlämningen och redovisningar är 

dominerande. Den visar också att eleverna upplever att återkopplingen som ges är alldeles för generell 

och inte tillräckligt konkret. I studien berörs även dynamisk bedömning och i samband med det 

kamratbedömning och självbedömning. Studien visar också att bedömning av yrkeslärande påverkas 

av arbetsplatsens generella pedagogiska kvaliteter. Utfallet av studien visar att eleverna är för passiva i 

den bedömning som sker vilket påverkar elevens chans att få utveckla pedagogiskt ledarskap som är 

en del av utbildningens mål samt att bedömningen inte synliggör det yrkeskunnande eleverna faktiskt 

utvecklar på apl. 

Ingrid Berglunds studie Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som byggarbetsplats? (2009) är en 

studie om vad eleverna har möjlighet att lära sig i skolan och på arbetsplatserna och hur eleverna 

formas mot byggyrket. Det är en fallstudie med både observationer och intervjuer, där man följt den 

skolförlagda och arbetsplatsförlagda undervisningen med utgångspunkt ur ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv. Studien visar att utbildningen tenderar att bli för smal vilket inkräktar på elevens 

valmöjligheter. Studien visar också att betygen inom utbildningen har låg status, detta bland annat för 

att eleven fick indikationer från arbetsplatsen att man aldrig behöver visa sina betyg på 

arbetsmarknaden utan det är förmågan att arbeta som räknas, vilket i sin tur påverkade elevernas 

studieresultat.  

I Skolverkets publikation Bedömning i yrkesämnen, dilemman och möjligheter (2011a) ges bland 

annat stöd för hur man som yrkeslärare ska förhålla sig till och konkret göra för att planera och 

genomföra bedömning på apl. Astrid Petterson uttrycker i publikationen att det är elevens kunskaper i 

yrkesämnet som ska bedömas, dessa kunskaper ska leda till anställning och yrkesutövning. I 

bedömningen av ett yrkesämne krävs sammanhanget än mer, utan ett relevant och realistiskt 

sammanhang blir det svårt att bedöma yrkeskunskaperna, enligt Petterson. Hon beskriver att det är 

viktigt att utifrån styrdokumenten bestämma vad som är väsentligt och därefter välja relevanta 

bedömningssituationer eller uppgifter. I dessa situationer eller uppgifter får eleven visa sitt 

yrkeskunnande. Utmaningen för en yrkeslärare är bland annat ”att göra det väsentliga bedömbart och 

inte det enkelt mätbara till det väsentligaste.” (ibid, s. 11) 

I samma publikation (Skolverket, 2011a) uttrycker Tsagalidis att värdeorden i kunskapskraven 

behöver diskuteras, synliggöras och definieras mellan lärare, med handledare och elever. Det är viktigt 

att det finns ett gemensamt språk, en gemensam begreppsvärld där samtal förs med apl-platserna om 

yrkesutövandet. Enligt Tsagalidis ska vad som krävs och vilka arbetsuppgifter som utförs och med 

vilken kvalitet de ska utföras med, diskuteras och tydliggöras. Vidare skriver hon att vad vi bedömer 

beskriver vad eleven kan utföra i ett visst sammanhang i sitt yrkesämne. Tsagalidis uttrycker att när 

man gör bedömning i yrkesämnen är både de generella nyckelkvalifikationerna och de specifika 

yrkeskunskaperna en del i bedömningen och att det är viktigt att man tar in information av 

handledaren för att skapa en helhetsbedömning av elevens kunskaper och förmågor. För att 

informationen ska vara av kvalitet är det enligt Tsagalidis viktigt att man informerat handledaren om 

de uppgifter eleven ska utföra och vad som ska bedömas i dessa uppgifter (ibid.).  
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Yrkesrelaterat kunnande 

I denna del redogör jag för hur yrkesrelaterat kunnande kan beskrivas.  

I antologin Kunskap i det praktiska (2004) beskrivs olika former av kunskap som ligger i det 

praktiska. Bernt Gustavsson (red.) beskriver i det första kapitlet vetenskaplig-teoretisk kunskap, 

praktisk-produktiv kunskap, konstnärlig kunskap och praktisk klokhet. Vetenskaplig- teoretisk 

kunskap förknippas med vetenskapen där Platons definition av kunskap ”sann, berättigad tro” är 

central. Praktisk-produktiv kunskap grundar sig i handling, den visar på det kunnande som behövs för 

sådant människan kan framställa, skapa och producera. Konstnärlig kunskap handlar om estetiska 

verksamheter, där man genom konsten gestaltar något ur verkligheten utifrån sina egna tolkningar. 

Praktisk klokhet handlar om att kunna handla på ett sådant sätt som är till gagn för mänskligheten och 

där i krävs gott omdöme.  Alla dessa former av kunskaper är representerade i det praktiska kunnandet.  

I antologin Bedömning av yrkesrelaterat kunnande (2007) beskriver Carl-Gustaf Carlsson, Per 

Gerrevall och Astrid Pettersson, att de bedömningar som görs av ett yrkeskunnande oftast utgår ifrån 

någon form av avgränsad situation, ett problem. Problemets lösning ligger i personens färdigheter och 

i vidare mening förtrogenhet, där personens erfarenhet och kunskap blir central. Begreppet kompetens 

fångar då in både de praktiska och teoretiska kunskapsdimensionerna av ett yrkeskunnande. 

Kompetens handlar enligt författarna, inte bara om ett individuellt kunnande utan kan också sättas in i 

ett socialt sammanhang där organisation kan spela en roll. Kompetensen är dynamisk och behöver 

sättas in i en kontext, man talar här om att kompetensen är situerad. Författarna poängterar vikten av 

att synliggöra vilken kompetens som krävs för olika yrken, detta för att blir tydligare vad i en persons 

kunnande som krävs för denna kompetens.  
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva vilka metoder jag använt, detta för urval av respondenter, 

datainsamling och materialbearbetning. Jag motiverar mina val löpande med utgångspunkt ur studiens 

syfte och vald metodlitteratur. Jag har även ett avsnitt där jag diskuterar metodvalet i sin helhet, detta 

avsnitt har jag valt att kalla för metoddiskussion. Tillförlitlighet och etiska aspekter kommer också att 

behandlas i detta kapitel.  

Metod för datainsamling 

Då studien handlar om yrkeslärares uppfattningar av bedömningars kvalitet, möjligheter och 

begränsningar i samband med arbetsplatsförlagt lärande, användes den kvalitativa forskningsintervjun 

för att samla in data. Denna metod är lämplig då den ger möjlighet för yrkesläraren att berätta hur den 

tänker, uppfattar, upplever och känner kring dessa bedömningar. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 

skapar man genom den kvalitativa forskningsintervjun data tillsammans med den man intervjuar och 

kunskapen produceras i ett socialt sammanhang. Eftersom forskningsintervjuns syfte handlar om att 

producera kunskap och är en del av det vetenskapliga arbetssättet har jag följt relevanta vetenskapliga 

riktlinjer för min studie.  

Urval 

Här presenteras och motiveras för det urval av respondenter jag gjort. 

Med utgångspunkt ur mitt syfte har jag gjort ett kvoturval av respondenter (jfr Denscombe, 2009), 

detta enligt följande kriterier, yrkeslärarna skulle ha pedagogisk utbildning och åtminstone fem års 

erfarenhet av bedömning i samband med apl, de skulle arbeta på Barn- och fritidsprogrammet, Fordon- 

och transportprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet och de skulle komma från olika delar av 

landet. Det som är gemensamt för respondenterna är utbildningsgrad och erfarenhet av bedömning och 

variationen ligger i de tre olika yrkesprogrammen och den geografiska spridningen (Trost, 2009).  

Intervjuerna gjordes med tre stycken yrkeslärare från Barn- och fritidsprogrammet, tre stycken 

yrkeslärare från Vård- och omsorgsprogrammet och tre stycken yrkeslärare från Fordon- och 

transportprogrammet. Yrkeslärarna är verksamma i Dalarna, Skåne, Närke och Stockholmsområdet. 

Branscherna dessa program representerar står för olika yrkestraditioner och olika karaktär på 

arbetsuppgifter som rör sig mellan det praktiska och teoretiska. Det kan till exempel vara 

arbetsuppgifter som byte av bromsar och kundkontakt till att ta blodtryck och bemötande av 

vårdtagare till att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med barn. Den teoretiska traditionen 

inom yrkesprogrammen är också av varierande grad. Den geografiska spridningen ger också en vidare 

bild av utbildningarna då man i olika delar av landet har lättare att organisera vissa delar inom 

utbildningarna och svårare inom andra. Det kan till exempel handla om tillgång till apl-platser, 

geografisk spridning av elever och apl-platser samt upptagningsområde av elevunderlag. 

Från början var tanken att elva stycken intervjuer skulle genomföras. Två stycken lärare, en Fordons- 

och transportlärare och en Barn- och fritidslärare fick förhinder den dag de skulle intervjuas och kunde 

därmed inte delta. En av de intervjuer jag genomförde med en Vård- och omsorgslärare valde jag att 

inte använda då det visade sig att hen jobbar inom gymnasial vuxenutbildning. 
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Lärare 1: Yrkeslärarutbildning, apl-utvecklingsansvar inom kommunen, arbetat som yrkeslärare sedan 

2006 på Fordons- och transportprogrammet, inriktning lastbil och mobila maskiner 

Lärare 2: Examen inom pedagogik, förstelärare, arbetat som yrkeslärare sedan 2000 på Fordons- och 

transportprogrammet, inriktning lackering. 

Lärare 3: Yrkeslärarexamen, förstelärare, arbetat som yrkeslärare sedan 1995 på Fordons- och 

transportprogrammet, inriktning personbil. 

Lärare 4: Grundskollärarexamen och en kandidat i pedagogik, arbetat som yrkeslärare sedan 2004 på 

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete.  

Lärare 5: Förskollärarexamen och en magister i pedagogik, arbetat som yrkeslärare sedan 2003 på 

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete och socialt arbete.  

Lärare 6: Barnavårdslärarutbildning och metodik och pedagogikutbildning på 

förskollärarutbildningen, förstelärare, apl-utvecklingsansvar, arbetat som yrkeslärare sedan 1977 på 

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete och socialt arbete. 

Lärare 7: Gymnasielärarexamen mot social omsorg och delar av rektorsprogrammet, apl-

utvecklingsansvar, arbetat som yrkeslärare på Vård- och omsorgsprogrammet sedan 2007,  

Lärare 8: Vårdlärarutbildning, apl-samordningsansvar, arbetat som yrkeslärare på Vård- och 

omsorgsprogrammet sedan 1999.  

Upplägg och genomförande 

I detta avsnitt beskriver jag hur jag arbetat fram och genomfört intervjuerna. Jag motiverar även mina 

val här.  

Jag började intervjuundersökningens arbete med att tematisera den (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Undersökningen lades upp med hänsyn till vilken kunskap jag eftersträvar och eventuella moraliska 

konsekvenser av min undersökning. Förhoppningen är att konsekvenserna av min undersökning endast 

är av positiv karaktär där yrkeslärare och beslutsfattare får en större förståelse för den komplexitet man 

som lärare står inför vid bedömning i samband med apl.  

Intervjuguiden skrevs i planeringsfasen (Kvale & Brinkmann, 2009) och urvalet gjordes. Intervjuerna 

var av semistrukturerad karaktär (Denscombe, 2009) och intervjuguidens frågor delades in i tre 

kategorier, där den första delen berör lärarens bakgrund och hur dess bedömningspraktik i samband 

med apl ser ut, den andra delen handlar om vad yrkesläraren anser vara bedömning av god kvalitet 

samt vilka möjligheter och hinder som finns för att bedömningen ska bli av god kvalitet. Den tredje 

delen behandlar hur yrkesläraren värderar sin egen bedömningspraktik.  För att kunna vara dynamisk 

och följsam i intervjun hjälpte dessa teman mig att hålla en struktur (Kvale & Brinkmann, 2009) och 

intervjuguiden användes då som ett stöd. Jag eftersökte även spontana beskrivningar från 

respondenterna, dessa spontana beskrivningar upplevde jag blev än mer ärliga och ringade in kärnan i 

det yrkesläraren uppfattar kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Av Kvale och Brinkmans olika 

typer av intervjufrågor användes inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, 

specificerande frågor, direkta frågor, strukturerade frågor och tolkande frågor. Tystnad var också en 

del av intervjun, det blev naturliga och lite längre pauser då jag även antecknade svaren jag fick, 

tystnaden och pauserna i intervjun resulterade i spontana förtydliganden eller förklaringar av 

yrkesläraren (Trost, 2005).  
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Intervjuerna gjordes via telefon, detta då de intervjuade yrkeslärarna kom från olika delar av landet. 

Denscombe (2009) nämner telefonintervjuer och beskriver att det tidigare betraktats som en ganska 

tvivelaktig forskningsmetod och kritiken handlade då om att det fanns en känsla av att det blev ett 

snedvridet urval då det tidigare var så att endast välbeställda hade tillgång till telefon. Denna kritik är 

dock inte aktuell och numer är telefonundersökningar vanliga inom samhällsvetenskaplig forskningen. 

Enligt Denscombe anser man idag att telefonintervjuer både är billigare och kan genomföras 

effektivare än intervjuer öga mot öga samt att man kan intervjua även de man annars kanske inte hade 

haft möjlighet att intervjua på grund av geografiska omständigheter. Man vet även att människor är 

lika ärliga i telefonintervjuer som i intervjuer öga mot öga. De personliga inslagen finns kvar och 

tvåvägskommunikationen, det man går miste om är direkta interaktionsmöjligheter (ibid.). Då jag 

ansåg att direkta interaktionsmöjligheter inte påverkar min studie och att den geografiska spridningen 

av lärarna var av stor vikt för min studie föll valet på att genomföra telefonintervjuer. 

Jag tog en första kontakt med respondenterna via e-post, där vi bland annat bestämde tid för 

telefonintervjun. Jag ringde upp respondenten, hade den på högtalartelefon och spelade in samtalet 

antingen på min surfplatta eller på min dator.  

Materialbearbetning 

Här presenteras hur jag bearbetat, analyserat och tematiserat materialet för att sedan skriva fram 

resultatet. Jag motiverar mina val även i detta avsnitt.  

När jag har iordningsställt, utforskat, analyserat, verifierat och presenterat mitt material har jag 

förhållit mig till Denscombes (2009) fyra vägledande principer för kvalitativ dataanalys, dessa 

principer har också en induktiv logik. Den första principen handlar om att resultatet av analysen skall 

vara väl förankrat i data och detta har gjorts genom mina åtta intervjuer. Den andra principen handlar 

om att de förklaringar forskaren gör ska komma ur en noggrann läsning av den data som tagits fram. 

Jag transkriberade intervjuerna och skrev ut dem i sin helhet, men jag har inte tagit med pauser, suckar 

eller tonlägen (Kvale & Brinkmann, 2009), detta då jag anser att de inte påverkar resultatet av denna 

studie. Jag har även vid vissa tillfällen översatt de muntliga utsagorna till läsbart skriftspråk och då har 

det till exempel handlat om att jag ändrat ordföljd eller tagit bort upprepningar. Jag har inte tagit med 

en del av mina egna förklaringar till de frågor jag ställt eller mina egna små kommentarer och 

bekräftelser på deras utsagor i form av till exempel ja, jaså, jaha, mmm och ev. skratt. Detta då jag 

anser att det inte gör någon skillnad i resultatet av analysen. Jag skickade transkriberingarna till 

respondenterna, detta för att ge dem chansen att kommentera, ta bort eller lägga till information 

(Denscombe, 2009). Lärare 5 valde att lägga till och förtydliga sina utsagor, detta gjordes i skrift, med 

kursiv text i transkriberingsprotokollet, detta e-postades tillbaka till mig innan jag hade påbörjat 

analysarbetet, resterande återkom inte med kommentarer eller förtydliganden. Jag blev väl förtrogen 

med materialet genom de transkriberingar och de genomläsningar jag gjort.  

Den tredje principen tar upp att forskaren ska undvika att föra in eventuella egna fördomar i den analys 

som görs, detta har jag försökt att förebygga genom att först försöka identifiera mina egna fördomar 

men också genom att hålla mig nära och trogen de utsagor jag tagit del av. Den fjärde principen 

beskriver att analysen ska innefatta en repetitiv process, med detta menar Denscombe (2009) en 

process som rör sig mellan jämförelser av de koder, kategorier och begrepp som används. Jag har 

också blivit inspirerad av vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar meningskoncentrering. I 

meningskoncentrering drar man samman respondenternas utsagor till kortare formuleringar där 

huvudpoängen framgår tydligt. Vid meningskoncentrering utgår man från helheten, för att kunna 



13 

 

fastställa gemensamma meningsenheter som sedan kan bearbetas till teman.  I transkriberingsarbetet 

och i de genomläsningar av materialet som gjordes växte ett antal mönster fram. Jag färgkodade dem 

med hjälp av överstrykningspennor i olika färger (Trost, 2005). De mönster jag såg skrev jag ner och 

namngav i temporära teman. Efter det tolkade och jämförde jag utsagorna enligt färgkoderna med 

varandra. Dessa mönster kopplade jag sedan till varje forskningsfråga (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Jag kategoriserade sedan dessa teman under varje forskningsfråga. Jag fick till att börja med 17 teman 

under till exempel forskningsfråga ett. I analysarbetet började jag med att titta på vad yrkeslärarna 

svarat på den direkta fråga jag ställt om vad de anser vara kvalitet i bedömning i samband med apl. Jag 

gjorde en tabell där jag namngav de teman jag såg och sedan skrev jag vilka lärare som kommenterat 

temat, jag kategoriserade lärarna under program. Se exempel i tabell. 

Kvalitet i bedömning i samband med apl. 

Teman Fordon BF VO 

Tid 2  7, 8 

Likvärdighet 1 4, 6 8 

Handledaren 3 6 7 

 

De teman som vaskades fram under den första forskningsfrågan handlar om vad yrkeslärarna uppfattar 

som kvalitet i bedömning av lärande i samband med apl är: 

 Tydlig och genomskinlig bedömningspraktik 

 Förberedelser och efterarbete 

 Apl-besök och tre-part-samtal 

 Likvärdig bedömning 

Under forskningsfråga två vilken behandlar vad yrkeslärarna uppfattar som möjligheter och 

begränsningar i bedömning av lärande i samband med apl vaskades följande teman fram: 

 Verkliga bedömningssituationer 

 Goda resultat 

 Handledarens kompetens 

 Ämnesplanerna 

 Tid 

 Apl-besök 

 Apl-plats 

Under forskningsfråga tre som handlar om hur yrkeslärarna värderar sin egen bedömningspraktik 

gjordes inga teman, detta då jag anser att den bättre presenteras som en helhet och inte i teman. 

Efter att detta arbete hade gjorts tittade jag även på övriga utsagor från yrkeslärarna, detta då jag kunde 

se att yrkeslärarna i svaren på de andra frågorna indirekt också talade om kvalitet i bedömning. Under 

varje tema fördes olika typer av resonemang, där yrkeslärarna tog upp flera aspekter och perspektiv 

(jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Jag gjorde detta för att få en mer allomfattande bild av de olika 

aspekterna de tog upp, men också för att se om det fanns fler teman. När detta arbete var gjort försökte 
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jag att fånga in och arbeta ner de teman jag fått fram, till att bli färre teman och kategorier, jag gick då 

från 17 teman till fem teman. Jag jobbade då med att titta på utsagorna och försöka hitta likheter och 

skillnader i dem, vad som förenade dem och drog isär dem. Jag arbetade likadant med varje 

forskningsfråga. Jag valde sedan citat som visar exempel på yrkeslärarnas utsagor under varje tema. 

Dessa resonemang sammanfattade jag på en deskriptiv nivå. Jag illustrerade sedan varje tema med att 

välja ut passande citat (Denscombe, 2009). 

Citaten valdes med Kvale och Brinkmanns (2009) riktlinjer för rapportering i åtanke. Citaten är 

relaterade och kontextualiserade till den deskriptiva texten under varje tema. Jag har försökt att 

balansera text och citat genom att både hålla citaten korta men också endast välja att presenterade de 

bästa (ibid.). Från början hade jag många fler citat än de jag tillslut valde att presentera. Jag har också 

gjort små förändringar i citaten så att de återges i skriftspråklig form, jag har ändrat till exempel 

ordföljd och tagit bort upprepningar så att citaten blir lättare att läsa. För övrigt har jag inte redigerat 

dem. Jag har även försökt att presentera citat från de olika yrkeslärargrupperna baserat på 

programtillhörighet.  

Metoddiskussion  

Tidigare i detta kapitel har jag i detalj, under varje enskild rubrik gått in på och motiverat mina val, i 

denna del presenteras och diskuterar i stora drag de metodval som gjorts. 

För att ta reda på vad yrkeslärarna bedömer och hur deras bedömningspraktik går till hade man kunnat 

göra en fallstudie där man dels kunnat göra kvalitativa intervjuer med både lärarna och elever om 

bedömning av lärande, men också observationer av bedömningssituationer i samband med apl. Man 

hade även kunnat titta på de, vad yrkeslärarna i denna studie kallar för bedömningsdokument, 

bedömningsmatriser, apl-uppgifter eller kommentarsmaterial. Detta för att få en större mer 

helomfattande bild av bedömningspraktik på en skola eller ett program, i samband med apl. 

För att som i denna studie ta reda på vad lärarna uppfattar som kvalitet i bedömning, möjligheter och 

begränsningar samt hur de värderar sin egen bedömningspraktik i samband med apl hade man kunnat 

använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Fokusgrupperna hade kunnat bestå av ett antal 

yrkeslärare från olika program och didaktiska diskussioner hade kunnat föras om bedömning av 

lärande i samband med apl. I dessa fokusgrupper hade eventuellt fler aspekter tagits upp och ämnet 

hade kunnat problematiseras än mer. Eventuellt hade motsättningar i attityder och uppfattningar hos 

lärarna kunnat belysas här.  

Om urvalet av respondenter varit annat hade eventuellt ett annat resultat visat sig än den i denna 

studie. Hade yrkeslärarna representerat andra program eller endast ett program, den geografiska 

spridningen inte varit lika stor och yrkeslärarnas erfarenhet och utbildning inte varit lika lång hade 

kanske resultatet sett annorlunda ut. 

Enkäter hade också kunnat användas som datainsamlingsmetod. Om denna metod hade använts hade 

kvantiteten i svaren varit mer central då ett större antal lärare kunnat tillfrågas. Genom enkäter hade 

man dock eventuellt inte kommit åt samtliga aspekter och komplexiteten i ämnet.  

Eftersom syftet med min studie är att få fram data om yrkeslärares erfarenheter, uppfattningar och 

åsikter om bedömning av lärande i det arbetsplatsförlagda lärandet anser jag att den kvalitativa 

intervjun är ett lämpligt val av metod för datainsamling (Denscombe, 2009). Då jag ville höra olika 

lärares utsagor ansåg jag det lämpligt att välja lärare från olika delar av landet och olika program, detta 
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för att få en bredd inom utsagorna, för att sedan kunna hitta likheter och skillnader, detta så att ämnet 

kunde belysas från olika håll.  

Tillförlitlighetsfrågor 

I detta avsnitt diskuteras validiteten och reliabiliteten för denna studie. I detta sammanhang handlar det 

om val av metod, om rätt saker mäts och om jag mätt det på ett tillförlitligt sätt. Jag diskuterar även i 

detta avsnitt hur jag förhållit mig till mina egna kunskaper i ämnet och relationen till de jag intervjuat. 

Eftersom syftet med min studie är att få fram data om yrkeslärares erfarenheter, uppfattningar och 

åsikter om bedömning i det arbetsplatsförlagda lärandet är den kvalitativa intervjun ett lämpligt val av 

metod för datainsamling (Denscombe, 2009). Resultaten i min studie bygger på intervjuer med åtta 

yrkeslärares där deras uppfattningar har samlats in via telefonintervjuer. Inom kursens ram 

rekommenderas minst fem intervjuer. Genom påläsning av tidigare forskning och litteratur har jag 

bekantat mig än mer med ämnet. Med detta som utgångspunkt har jag skrivit intervjuguiden. 

Utsagorna spelades in och har transkriberats. Transkriberingarna har analyserats genom nogsam 

läsning. I analysarbetet arbetades teman fram genom meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 

2009). De teman som dykt upp i intervjuerna har varit återkommande i flera och i de flesta fall alla 

intervjuer (Denscombe, 2009). Jag har även skickat transkriberingarna till de jag intervjuat, detta för 

att de skulle få chansen att rätta till eller lägga till data (Denscombe, 2009). En av de jag intervjuade 

valde att lägga till en kommentar efter att ha läst transkriberingen, detta gjorde hen skriftligt via e-post. 

Jag har i detta metodkapitel beskrivit, diskuterat, problematiserat och motiverat för mina val av metod 

datainsamling och materialbearbetning vilket bidrar till transparens i studien. Jag har konsekvent 

använt mig av och utgått från adekvat metodlitteratur. Jag har inom kursens ram deltagit vid samtliga 

seminarier, handledningar och ventilering. Min studie har därigenom granskats och kommenterats av 

studiekamraterna och handledaren vid sju tillfällen. Vid ventileringen har studien granskats och 

kommenterats av andra parter som inte tidigare sett arbetet.  

De jag intervjuade är personer jag träffat i utbildningssammanhang, via sociala medier och på 

utbildningskonferenser. Då jag arbetar deltid med apl-frågor i ett projekt på Skolverket, vilket de jag 

intervjuade vet om, kan man tänka att det fanns en risk att de ville svara ”rätt” och att de skulle känna 

sig kontrollerade. Dessa farhågor försökte jag att överbrygga genom att förtydliga min intention med 

studien. De jag intervjuade har varit yrkesverksamma i många år vilket gör att man eventuellt kan utgå 

från att de är trygga i sitt yrkesutövande som i sin tur resulterat i genuina utsagor om ämnet.  

Då jag just arbetat med apl-frågor inom det projekt jag nämnde ovan på Skolverket är jag väl förtrogen 

med Skolinspektionens granskningsrapporter, styrdokument och Skolverkets publikationer gällande 

apl och även bedömning generellt kan man väga in risken att jag vinklar respondenternas utsagor. Jag 

har dessutom i arbetet på Skolverket hört många andra yrkeslärares utsagor om apl men också om 

bedömning i samband med apl. För att i den mån det går undvika att färga in mina egna fördomar har 

jag därför varit noga med att arbeta nära transkriberingarna med respondenternas utsagor och det de 

faktiskt säger. Här har citaten varit till stor hjälp. Mina tolkningar och analyser har mer handlat om att 

se mönster som likheter och skillnader i de utsagor jag fick för att komma åt yrkeslärarnas 

uppfattningar. Då omfattningen av min studie inte är tillräckligt stor kan man inte säga att mina 

resultat är generaliserbara.  
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Etiska aspekter  

I detta avsnitt redovisar jag för hur jag i denna studie förhållit mig till de etiska aspekterna inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning.  

Jag har följt de Vetenskapsrådet, (2002) Etiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning. Enligt informationskravet och samtyckskravet informerade jag deltagarna dels vid den 

första kontakten jag tog men också innan själva intervjun om vad studien handlade om och hur jag 

hade tänkt att använda den information jag fick fram. Jag informerade om att jag följer de etiska 

principerna som gäller för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Jag berättade även att jag 

spelade in och att jag tänkte transkribera intervjun samt att deltagaren skulle få se transkriberingen, 

detta för att få chansen att ändra eller lägga till information. Samtliga deltagare var vuxna och de 

kunde själva avgöra om de ville vara med i studien.  

Enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) valde jag att avidentifiera yrkeslärarna genom 

att kalla dem för lärare 1, lärare 2 och så vidare, samt inte skriva ut var de är verksamma. Jag kallade 

även dem för detta i transkriberingsprotokollen och i de inspelningar som gjordes. Från början hade 

jag tänkt skriva ut var de var verksamma, men insåg då att man lätt genom citaten och utsagorna skulle 

kunna identifiera skola och i vissa fall läraren. Enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

kommer deltagarnas utsagor endast att användas till denna studie. Deltagarna kommer att få ta del av 

studien i efterhand. 
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Kapitel 4 Resultat  

Vad beskriver yrkeslärare som kvalitet i bedömning av lärande, i 

samband med det arbetsplatsförlagda lärandet? 

Tydlig och genomskinlig bedömningspraktik 

De flesta av yrkeslärarna tog upp att det är av största vikt att bedömningspraktiken är tydlig i samband 

med apl. Yrkeslärarna poängterade att det är viktigt att eleven vet vad som bedöms, hur det bedöms 

och när det bedöms. De nämnde också vikten av att handledaren också är väl införstådd i detta, 

eftersom de är den som ska möjliggöra för lärandet men också för bedömningssituationerna. I detta tog 

yrkeslärarna upp vikten av en tydlig kommunikation med både handledare och elever. Om inte denna 

kommunikation fungerar kommer inte heller bedömningen bli av god kvalitet. De talade även om 

vikten av att vara tydlig med kunskapskraven och vad de olika kunskapskraven står för, med andra ord 

hur man kan utföra en arbetsuppgift med olika kvalitet kopplat till betygsstegen. Några av yrkeslärarna 

tog även upp att det är viktigt att eleven vet hur den ligger till under kursens gång, detta så att den kan 

påverka betyget.  

Yrkeslärarna talade också om att de kan nå en genomskinlighet i bedömningspraktiken genom att 

använda tydliga dokument och genom att göra en tydlig dokumentation av det underlag som tas in för 

betygssättning. Yrkeslärarna kallar dessa dokument för bedömningsdokument, kommentarsmaterial, 

apl-uppgifter, kursmaterial, bedömningsmatriser och så vidare. Dessa dokument finns tillgängliga för 

elev och handledare i apl-pärmar och på lärplattformar. I dessa dokument finns instruktioner om vilken 

kurs eller vilka kurser som ska bedömas, hur bedömningen ska gå till och när den ska ske. I de flesta 

av dokumenten finns även kunskapskraven med, dessa mer eller minde konkretiserade. En av 

yrkeslärarna berättade att de även har bedömningsmatriser i form av olika plåtar, där slutresultatet 

visar olika kvalitet. 

Lärare 4:  

Det är också viktigt att man alltid är tydlig med kunskapskraven för eleven, både före och efter, det 

är det här som krävs för de olika betygsstegen, och sen efteråt förklarar hur man tänkt vid 

betygssättning. 

Lärare 2:  

R: Kvalitet tycker jag är när man inte måste i ord argumentera berätta hur eleven ligger till, utan att 

eleven själv kan jämföra med hjälp av matriser och känna på, titta på. 

M: Och då tänker du att eleven själv kan göra det? 

R: Ja, också. Man kan inte bara säga att det var ett C eller det där var ett D eller. Utan fram med 

handen här, känn att det här är vad ett antal lärare har satt som ett C. Då känner du på den här och 

sedan på din egen. Då är det utvecklande och då är det rättvist och alltihopa. Det är inte endast en 

massa eget tyckande bara. Det kanske är väldigt lätt att göra inom just vårt yrke, men ändå, det 

tycker jag är kvalitet.  
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Lärare 5: 

Ja, den får ju ett eget formulär och sen får handledaren det också. Vi går igenom allt i formuläret så 

att det ska vara klart och tydligt för eleverna vad det är dom blir bedömda på. Det ska det inte råda 

några tveksamheter kring vad det är som bedöms.  

Förberedelser och efterarbete 

Yrkeslärarna tar upp vikten av att både förbereda elever och handledare inför apl och då gäller det inte 

bara inför den bedömning som ska ske. Yrkeslärarna talar då om att man i klassrummet innan eleven 

går ut på apl går igenom teoridelarna som ligger till grund för det fortsatta lärandet, att eleven fått 

prova på olika arbetsmoment och också påbörjat planeringen av apl. Man tar även upp vikten av att 

eleven vet om vad som gäller på arbetsplatsen som t.ex. lagar, regler, policys och så vidare samt att 

eleven fått göra ett besök där innan apl-perioden börjar. Handledaren förberedelser kan bestå i 

informationsmaterial/brev, handledarutbildningar, handledarträffar, programråd, kartläggningsbesök 

av yrkeslärare men också ett tidigt besök eller telefonsamtal under apl-perioden där man planerar för 

det lärande men också den bedömning som ska ske.  

När yrkeslärarna talar om vilket efterarbete som ska ske, är det framförallt att fånga upp elevernas 

kunskaper i klassrummet men även att man ger eleverna möjlighet att utvärdera apl-platsen samt ta 

upp händelser och upplevelser som eventuellt behöver bearbetas. Genom att fånga upp elevernas 

kunskaper igen i klassrummet säkerställer yrkesläraren den bedömning som skett på apl-besöket. 

Eleven får alltså chansen att visa sina kunskaper igen, om det är möjligt. Här talar yrkeslärarna om att 

det framförallt är de teoretiska kunskaperna som fångas upp, men också reflektioner kring de praktiska 

uppgifter som utförts på apl-platsen.  

Lärare 4: 

För då har vi alltid gått igenom olika teoretiska delar i skolan. Vi pratar om det och behandlar det på 

olika sätt här. Och sen får de med sig det i form av sina apl-uppgifter som är både praktiska och 

teoretiska. Dessa uppgifter gör eleven ute på apl-platsen. 

… 

Sen när eleven kommer tillbaka till skolan så efterarbetar dom apl-uppgifterna i skolan och sen så 

småningom lämnar de in uppgiften och då blir det en slutgiltig bedömning. Då presenterar eleven 

vad de både teoretiskt undersökt men också hur det gick att genomföra den här aktiviteten. Men 

också hur gick det att planera aktiviteten. Och då får ju jag göra en avvägning, det är det jag menar 

med en helhetsbedömning, det är både före, under och reflektionen efter som jag naturligtvis 

bedömer i det här. Så det är inte bara hur man är rent praktiskt, utan helheten av före, undertiden 

och efter. Det tycker jag är kvalitet, att man kan se helheten, och att jag alltid är välvilligt inställd 

till att se allt även det som ligger mellan, att man läser mellan raderna också. Allt måste inte vara 

skrivet i text utan jag får ju naturligtvis en ganska bra bild när jag samtalar med eleven. Och är det 

något som är oklart, ber jag eleven berätta om det, detta så att det ska bi så rättvist som möjligt. 

Lärare 8: 

Ja, då är det så att, i första årskursen förbereder vi genom att ta upp det på föräldramöte och så 

vad det innebär med apl. Vi pratar om vikten av examensmålen, obekväma arbetstider, vikten av 

att komma i tid och vi ber föräldrarna att stötta eleverna i detta. Ja så det är där vi börjar. En till två 

veckor innan eleverna går ut så har vi tema apl och i fördjupningarna har dom fördjupat sig inom 
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det området de ska gå ut inom. I de lägre årskurserna får dom både träna och diskutera olika 

moment.  

Apl-besök och tre-part-samtal 

Yrkeslärarna tar alla enigt upp vikten av att göra apl-besök, dessa besök kan både bestå av tre-part-

samtal men också observationer av eleven när den utför de arbetsuppgifter som ska bedömas. Här 

pratar flera om att idealet skulle vara två till tre besök hos varje elev varje apl-period. Flera av 

yrkeslärarna säger här att idealet också skulle vara att få vara med på plats, än mer. Hur apl-besöken 

organiseras är olika på skolorna. Apl-besöken kan ha olika syften i bedömningspraktiken. Ett tidigt 

apl-besök möjliggör att yrkesläraren tillsammans med handledaren och eleven gör en planering för 

apl-perioden, vad eleven ska lära sig och sedan hur det ska bedömas. Ett besök i mitten av perioden 

möjliggör för formativ bedömning, en bedömning där eleven kan få feedback på sin utveckling och 

hur den ska jobba framåt samt hur handledaren kan hjälpa eleven i denna process. Ett besök i slutet av 

apl-perioden innefattar oftast en slutbedömning, inom Fordons- och transportprogrammet kan detta 

handla om en slutprodukt som t.ex. färdigställandet av en plåt på en bil medan inom Barn- och 

fritidsprogrammet kan det handla om hur en elev genomfört en aktivitet med en grupp barn. Under tre-

part-samtalet får yrkesläraren information från både elev och handledare om hur det går för eleven och 

tar därmed in ett underlag som används dels vid betygssättning men också i planerandet av det lärande 

som sker i skolan efter apl-perioden. Yrkeslärarna berättar att de gör dels en bedömning mot 

kunskapskraven kopplade till kurs, men också mot examensmålen.  

Arbetsmiljö och goda relationer tar yrkeslärarna upp som en förutsättning för att kunna genomföra 

bedömning av god kvalitet. På apl-besöken tar man även tillfället i akt att se hur elev och handledare 

mår och har det, samt tar upp arbetsmiljöfrågor. Yrkeslärarna talar även om vikten av att bygga en god 

relation till handledarna och detta möjliggörs genom apl-besöket.  

Lärare 4: 

För då har vi alltid gått igenom olika teoretiska delar i skolan. Vi pratar om det och behandlar det på 

olika sätt här. Och sen får de med sig det i form av sina apl-uppgifter som är både praktiska och 

teoretiska. Dessa uppgifter gör eleven ute på apl-platsen. Sen gör vi apl-besök, där vi har tre-part-

samtal där eleven handledaren och jag som lärare, pratar om apl-uppgifterna eftersom det är de 

som bedöms, då pratar man om hur det gått, vad handledaren sett och hur eleven har upplevt det 

hela och så vidare. Där får man handledarens bild av elevens både, rent prestationsmässigt, men 

sen berättar ju handledaren också om elevens förhållningssätt, elevens sätt att ta ansvar, om de ser 

alla barn och om den kan jobba inkluderande. Det är ett tre-part-samtal och det är ju det tillfälle jag 

hör vad handledaren säger vad dom upplever under praktikperioden. 

Lärare 1:  

Så man bestämde att nu under en viss period så jobbar man med låt oss säga arbetsuppgift ett och 

sen så bestämde man när uppgiften skulle vara klar och det kanske inte alltid bestämdes vid första 

tillfället utan det kanske bestämdes vid ett apl-besök helt enkelt. Man kom dit efter ett par, tre 

veckor för att kolla hur det går för eleven i arbetsuppgiften och då kunde man kanske se hur mycket 

tid den här eleven behövde mer för att vara redo för att bli bedömd i den här arbetsuppgiften. Och 

då kunde man, använde man sig av apl-besöket som ett formativt, en formativ bedömning, det vill 

säga där vi tittade på hur det går och hur eleven och handledaren ska göra för att eleven ska 

komma vidare mot de högre kunskapskraven. Så att en sådan här arbetsuppgift består, egentligen 
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av minst tre träffar, en planeringsträff, en formativ bedömningsträff och en bedömningsträff, så att 

säga.  

Likvärdig bedömning 

De flesta av yrkeslärarna talade om vikten av att de tillsammans med sina kollegor gör tolkningar av 

ämnesplanerna och i dem framförallt kunskapskraven samt att man i detta arbete diskuterar vad som är 

kvalitet i en utförd arbetsuppgift. En del av yrkeslärarna framhåller även att det är viktigt att de 

sambedömer elevernas resultat genom att man till exempel gemensamt tittar på deras arbeten eller 

diskuterar det som framkommit i tre-part-samtalen. Här talar några av yrkeslärarna om att det också är 

viktigt att man samverkar mellan skolorna. Man talar om vikten av en kollegial samsyn, detta så att 

eleven ska få rättssäkra och tillförlitliga betyg i slutänden. När de talar om likvärdighet nämner de 

även att det är viktigt att lärarnas bedömningspraktik liknar varandra. I samband med att yrkeslärarna 

talade om likvärdig bedömning talade de även om vikten av att följa styrdokumenten och de 

bedömningar som sker är enligt rätt grunder, detta så att man inte bedömer och väger in annat än det 

som står i kunskapskraven.  

Lärare 8: 

Jätteviktigt. Att man tolkar kunskapskraven på ett likvärdigt sätt, att man har en samsyn kring det. 

Det är superviktigt. Vi har haft träffar där vi skolor har träffat varandra och haft lite 

bedömningsworkshops och då har vi gjort det här med alignment och så. Det har vi gjort för att 

lyfta fram bedömningen och det har varit jättebra. Det har varit en aha-upplevelse för många att- 

Jaha. Det är jätteviktigt. 

Lärare 6: 

Kvalitet är att eleven vet vad den blir bedömd på och att vi tar om hand den kommentars vi får från 

handledarna och även det eleven ger oss i form av det skriftliga eller muntliga. Och sen att vi gör en 

sambedömning av det här att vi bedömer något så när lika. Då blir det kvalitet. 

Lärare 1:  

Det är kanske att man har verktyg för dokumentation som gör att man använder sig av samma 

metod på alla elever så att säga. Det skulle jag säga att det är en mer rättssäker bedömning. Sen 

också kanske att man har pratat om det på skolan, att man tillsammans har tittat på - hur bedömer 

vi. Så att man också mellan kollegor bedömer på likartat sätt. Det skulle jag säga är kvalitet i 

bedömning. Men bedömningen är ju bara produkten. Lärandet är ju den viktigaste biten.  

Lärare 3:  

Att jag bedömer rätt saker och att jag får handledaren att göra det också. Det är viktigt att man inte 

bedömer sådant som inte ska betygssättas och det är ju vårat jobba att se till att vi inte gör det. 

Handledarna bedömer ofta sådant som inte ska bedömas, men det är ju viktiga saker också. 

Tidspassning och sådant där.  

Kunskaper och kompetens 

Yrkeslärarna tar upp vikten av lärarens, handledarens, arbetsplatsens och rektors kunskaper och 

kompetens. Yrkeslärarna tar upp att de behöver ha goda kunskaper och kompetens inom sitt 

ämnesområde, om bedömning och om apl. Här tar yrkeslärarna även upp vikten av att lärarna är 

duktiga på att skapa goda relationer och att man inom sin bedömningspraktik kan göra 

helhetsbedömningar. Yrkeslärarna beskriver också att handledaren behöver ha goda kunskaper och 
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kompetens inom sitt yrke men också i att handleda eleven och att arbetsplatsen behöver ha god 

arbetskultur men också kunna utföra arbetsuppgifterna med god kvalitet, detta för att eliminera 

felinlärning. Yrkeslärarna tar även i detta sammanhang upp att rektors kunskaper om yrkesutbildning 

och apl är av viktig då rektor ger förutsättningar genom organisation och rutiner kring arbetet med apl. 

Kunskaper och kompetens ger enligt yrkeslärarna goda förutsättningar för en bedömningspraktik av 

god kvalitet, i samband med apl.   

Lärare 2: 

Det känns ju så att är det något som inte är riktigt rättvist så är det ju apl:en. Det beror ju på vart 

man hamnar och allting.  

… 

Sen märker jag att ett stort problem vi har är att branschen är dåliga på det här med hälsa, 

säkerhet, personliga skydd, och har man otur att komma ut på en arbetsplats där en förebild i 

handledaren säger skit i det, skit i det… Då får du det beteendet och det ändrar du inte sen. Så där 

hr yrkesutbildningarna en otroligt viktig grej. För annars kanske dom ärver ett säkerhetsbeteende 

som dom i sin tur ärvde på 70-talet när dom började i branschen. Det tycker jag är tragiskt när man 

ser att någon gått lärlingsutbildning inte skyddar sig på något sätt.  

Lärare 8: 

Det är också viktigt att det är en utbildad lärare som går ut och gör besöken och att man kan 

styrdokumenten. Man måste vara utbildad för att det ska bli kvalitet och för att det ska vara 

tillförlitligt och rättssäkert. 

Lärare 7: 

Och sen tid, kanske. För det känner jag ju att den rektor som vi har och har haft de senaste två 

åren har, för tidigare hade vi en rektor som inte alls hade haft yrkesprogram och tyckte att det var 

skit, den här rektorn har en helt annan förståelse och anser att apl är nästan det viktigaste vi håller 

på med och att det måste fungera och att det måste bli bra. 

 

Vad beskriver yrkesläraren som möjligheter och begränsningar i 

bedömning av lärande i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet? 

Verkliga bedömningssituationer 

Yrkeslärarna anser att det apl kan erbjuda, som skolan inte kan erbjuda, är att eleven ingår och får 

delta i en yrkesgemenskap och därmed ta del av den yrkeskultur som finns inom branschen men också 

på den arbetsplats eleven ingår. Yrkeslärarna talar då om att det är en viktig del i skapandet av elevens 

yrkesidentitet. De talar även om att eleven får prova nya roller och träna på att vara vuxen eftersom 

den får delta i en vuxenvärld. Många av yrkeslärarna vittnar om att eleverna under och efter apl är 

både lugnare, mognare och utvecklas mycket. Detta beskriver yrkeslärarna ger goda möjligheter och 

förutsättningar för att eleven ska kunna prestera goda resultat. 

Yrkeslärarna talar även om att det på apl-platsen blir skarpt läge, att det blir på riktigt, att det blir 

verkliga tempon och flöden och att t.ex. produkten och slutresultatet måste bli av säljbar kvalitet. Det 

är riktiga kunder, riktiga brukare och riktiga barn vilket gör att eleven ställs inför verkliga 

arbetsmoment. De tar även upp att det är under apl-perioderna eleven får ihop teori och praktik.  
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Lärare 2: 

Vi skolan, tycker jag, vi ska inte imitera en rörelse, då finns det ingen mening med det här med apl. 

Vi ska titta på processer och moment, säkerhet och sådana grejer. Jag menar att imitera en rörelse 

det är inte det skolan ska göra. Den här imitationen blir ju ganska dålig, vi blir ju aldrig lika bra som 

en verkstad. Dom momenten, det är ju det dom ska göra på apl.  

Lärare 5:  

Ja, hur det är att vara på ett jobb, yrkeskulturen och yrkesidentiteten. På något sätt lär de sig att 

vara vuxna också. Det är en enorm skillnad på elever i skolan och elever på en arbetsplats. I skolan 

är de oerhört tonårsaktiga men på arbetsplatsen är det otroligt vuxna, kloka, mogna, har ett vårdat 

språk och så där. De vet hur de ska uppföra sig på en apl-plats. Det kan man inte lära ut, man kan 

stå och prata om hur man ska bete sig och så, hur mycket som helst. Sen är det ju så att vissa inte 

knäcker koden och förstår att man inte ligger i soffan med mobiltelefonen. Vissa knäcker inte den 

koden, men de flesta gör det. De förstår att på en arbetsplats så gör man det här och det här.  

Lärare 8: 

Vi har ju metodsalar och så på skolan, där man kan öva. Det blir ju ett helt annat läge, ett skarpt 

läge när man ska kommunicera med vårdtagaren samtidigt som de ska göra sitt omvårdnadsarbete. 

De får ju verkligen träning i skarpt läge och så har de förebilderna i sina handledare och så bara det 

här med att delta i en arbetsgrupp och känna den andan som finns, att komma in i en vuxen miljö. 

Det är ju så bra att de går ut i årskurs ett, för när de kommer tillbaka är de ju andra elever. De 

beter sig mycket mer moget efter att de varit ute på sin första apl.  

Goda resultat 

Alla yrkeslärare poängterade att de allra flesta av deras elever når högre resultat i samband med apl, än 

i skolan. De berättar även att eleverna blir mycket motiverade av att vara på apl. De talar om att det är 

90-95 % av eleverna som får goda eller mycket goda resultat i samband med apl. Yrkeslärarna vittnar 

också om att ett stort antal elever får anställning efter avslutade studier.  

De elever som inte når goda resultat i samband med apl, berättar yrkeslärarna oftast är elever som har 

gjort ett felval av program eller har andra typer av problematik som oftast inte är skolrelaterade. Det 

kan t.ex. vara familjeproblematik, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Detta tar sig oftast i 

uttryck att eleven inte går på sin apl, missköter relationer och åtaganden samt inte lär sig det den ska 

på apl.  

Lärare 3:  

Det är samma sak där, det är de där 10% som inte är motiverade så går det inte så bra. Men för de 

allra, allra flesta går det bra. Och efter den apl:en de får i trean får minst hälften sommarjobb. Vi 

hade en undersökning för några år sedan och då var det 75% som jobbade kvar inom branschen.  

Lärare 8: 

90 % klarar det fantastiskt bra och de klarar det otroligt bra. De är ju praktiker. Sen finns det en 

liten, liten grupp som inte förstått det där med ansvar, att man måste höra av sig om man inte kan 

komma, att man kommer och går lite som man vill, dom har ju vi också, dom försöker vi jobba 

jättemycket med i ettan. Men, som sagt det stora flertalet lyckas fantastiskt bra och får 

anställningar. 
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Lärare 4: 

Jag ser det som en guldgruva att ösa ur. Där får de ju verkligen helheten. Och där får de verkligen 

svar på varför ska vi kunna det här? De ser det, det blir väldigt motiverande att lära sig. Där lär de 

sig hela yrket, de får verkligen hela yrkesidentiteten, de får de pusselbitarna som kanske vi missar, 

gruskornen emellan, kittet. Och ser helheten, vad ska jag ha det här till? Så jag tror att det här är 

nyckeln till hela vår utbildning. Jag skulle vilja ha mycket mer lärande där ute, mer tid för lärande 

där ute.  

… 

Jag tycker generellt väldigt bra. De som inte lyckas, då är det elever som är påverkade av faktorer 

som inte har med skolan att göra. Saker som ligger utanför vår makt. Dom eleverna har en annan 

agenda. Det kan t.ex. vara drogproblem och olika psykiska hinder. 

Handledarens kompetens 

Yrkeslärarna poängterar vikten av handledarens kunskaper och kompetens inom yrket men också i att 

vara handledare. Om handledaren är duktig på sitt yrke, arbetsmiljö, säkerhet och dessutom kan 

förmedla dessa kunskaper vidare har eleven alla förutsättningar att lyckas. Här tar även yrkeslärarna 

upp att handledarens sätt att ta emot eleven, få den att känna sig välkommen och handledarens 

förmåga att skapa goda relationer ofta en direkt förutsättning för elevens lärande och då också 

möjlighet till goda resultat i samband med apl. Handledare som har dessa kunskaper höjer kvaliteten 

på det lärande som sker och eleven får en god förebild i sitt yrkesutövande. Dock kan en handledare 

utan dessa kunskaper påverka eleven till ”felinlärning” men också göra så att eleven ”tappar sugen” 

för yrket. Yrkeslärarna berättar att man försöker välja bort olämpliga handledare.  

Lärare 2: 

Kommer man till en glad och god handledare som man kan ha som idol i den här åldern, som man 

ser upp till, kan allt tycker man och är frän, så får man en förebild och då blir man motiverad att 

satsa på det yrket. Får man världens suraste, tråkigaste handledare så tycker man att jobbet, ja 

hela yrket är skit. Så allt fokus vi lägger på det här är glada goda förbilder som tycker att det här är 

kul. Då löser sig det andra också.  

Lärare 3: 

Att vi har bra handledare. Vi har ju hållit på med det här i många, många år. Och många gånger är 

det så att de företag och handledare som inte fungerar, de har vi ju inte längre. För några år sedan 

hade vi så många elever att vi behövde använda handledare som vi absolut inte ville ha och det blev 

inget bra. Men nu är det inte så idag. 

Ämnesplanerna 

Flera av yrkeslärarna tog upp att ämnesplanerna kan vara en begränsning för bedömningar av god 

kvalitet i samband med apl, detta då ämnesplanerna enligt en del yrkeslärare är otydligt skrivna vilket 

gör att de är svårtolkade. Men också att de inte behandlar väsentliga delar eller att tyngdpunkten i 

kurserna ibland inte stämmer överens med vad yrkesläraren och branschen anser vara av större vikt.  

Lärare 4: 
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Men ibland tror jag att man är lite för styrd och att man skulle kunna ta ut svängarna lite mer. Våga 

lite mer, det här momentet kan vi stryka, för det har vi haft i en annan kurs, att bli lite mer modig 

att stryka sådant som känns onödigt. Att man mer väljer ut, nu är det, det här vi jobbar med och vi 

skiter i det där. Det skulle göra att det inte blev lika spretigt med innehållet, stoffet.  

 

Lärare 7: 

Så det har vi också upptäckt, det är ju nytt skolsystem och nytt betygssystem och vi är tillbaka nu 

till, för det var så att den första kullen som gick ut, i den var lärarna väldigt försiktiga ed att ta med 

apl i bedömningen och betyget. Så var det så att de hade haft en jättebra apl och dom gjorde 

jättemycket och på en hög nivå så låg de på ett E och i skolans värld så höjde man dem ett snäpp, 

så gick diskussionerna. Så när jag började ställa frågor ja men det borde ju vara tvärtom, att eleven 

som knappt når E i sitt betyg i skolan om den gör jättebra ifrån sig på apl kan den inte då få A i ett 

betyg? Då ropade lärarna.. nämen ååååå… nej vad är det du säger? Men nu när vi har gått igenom 

systemet en gång, så säger samtliga av mina kollegor idag att det var ju förskräckligt att vi var fel 

ute första gången vi använde det. Ja men så var det, men det finns ett annat tänk idag. Att når de 

höga betyg i sin apl då är det, det som gäller.  

Tid 

Yrkeslärarna var alla eniga om att tiden är en viktig faktor och en förutsättning för kvalitet bedömning 

i samband med apl. Tidsaspekten kan både vara en begränsning och en möjlighet. Tiden kan begränsa 

till exempel antal besök yrkesläraren kan genomföra. Tiden kan också göra det möjligt att besöka 

eleverna en eller flera gånger. Här handlade det bland annat om att tidsaspekten är en 

organisationsfråga, att det till exempel på skolorna är organiserat så att yrkesläraren kan ta sig ut på 

apl-besök för att bland annat kunna genomföra tre-part-samtal. Man talade även om att handledarna 

behöver tid för både eleven, men också tid för yrkeslärarens olika kontakter i form av till exempel 

telefonsamtal och apl-besök. I detta sammanhang talar man även om rektors kompetens och hur väl 

insatt rektor är i yrkesprogrammen och så även apl, detta då rektor ger förutsättningar för detta arbete 

genom bland annat tjänstefördelning. Tiden är också en viktig faktor när det kommer till det 

utvecklingsarbete man har genomfört, genomför och ska genomföra på skolorna gällande apl och 

bedömning. Här talar en av yrkeslärarna om att det mer handlar om hur man använder tiden, medan 

andra talar mer om att tiden måste möjliggöras och då t.ex. i form av olika möten där man för 

utvecklingsarbetet framåt.  

Lärare 6:  

Det ska väl vara det här med tiden igen, vi måste få tid att besöka våra elever för att det ska bli 

kvalitet i bedömning på apl. Just nu finns det inga tendenser till att vi skulle kunna få det. Det är det 

som känns viktigast av allt.  

Lärare 2:  

Jag vill inte hamna i det här att säga att vi inte har tid, för tid är det ända vi har i skolan. Men det vi 

måste göra är att prioritera den.  Man måste bestämma sig, vi likväl som samhället måste bli 

effektivare, det låter väldigt och jag har fått ta den här smällen med många lärare, de jobbar så 

väldigt mycket och så, men vi är inte speciellt effektiva faktiskt, inte om man jämför med andra 

branscher. Vi snöar in på saker vi inte ska pyssla med och vi måste prioritera och bestämma oss för 

att nu ska vi göra det här. 

Lärare 3:  
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Tidspress, både från handledarna och från oss. Har man bara tiden så blir det bra. Det är framförallt 

handledarens som man måste få tid med. Det tar ju ändå lite tid att gå igenom allt.  

 

Lärare 4:  

Hindret är ju vår egen tid. Tiden ska ju tas någonstans ifrån. Det är ju inte så att man gör det på sin 

fritid, så godhjärtad är inte jag.  

Lärare 7: 

Och sen tid, kanske. För det känner jag ju att den rektor som vi har och har haft de senaste två 

åren har, för tidigare hade vi en rektor som inte alls hade haft yrkesprogram och tyckte att det var 

skit, den här rektorn har en helt annan förståelse och anser att apl är nästan det viktigaste vi håller 

på med och att det måste fungera och att det måste bli bra. Så lärarna får faktiskt tid, har man en 

kurs på 100 poäng och 70 poäng ligger på apl, så har man en tjänstefördelning på 100 poäng. Men 

schemamässigt så kanske det bara ligger 50 timmar lektioner och resten har man till apl-arbete. 

Man har ändå fått tiden. Vi får jättemycket tid och då blir det ju bra. 

Lärare 8: 

Det har varit ganska olika. Vi har haft ganska många rektorsbyten. Det har gjort att kunskapen, 

som nu till exempel har vi en rektor som inte kommer från yrkesprogrammen och då inte har 

kunskapen om hur man måste tjänstefördelar, så att man kan gå ut och göra besöken. Det har varit 

lite av ett bekymmer. Så det har blivit så att vi hjälper varandra, vi går in och tar varandras klasser 

när man till exempel har en apl-uppföljning. Så det är så vi får mecka med det. Vår schemaläggare 

nu, han sitter och försöker göra en vettig fördelning och frigöra oss så att vi kan göra besöken. Det 

är tjänstefördelat i tid att vi ska ha 7,5 timmar per elev och då ingår resa, förberedelse och 

efterarbete. Och det ser ju jättefint ut på pappret, men det är jättesvårt att få in praktiskt. Men, vi 

har jobbat ihop så länge så att vi hjälper varandra, vi ger och tar. Vi jobbar mycket tematiskt, vilket 

gör att det är lätt att frigöra sig. 

Apl-besök 

Hur många, vad som händer och vad man talar om på apl-besöken tar yrkeslärarna upp som en direkt 

avgörande del i bedömningen av elevens kunskaper. Här talar yrkeslärarna om kvaliteten i tre-part-

samtalen, hur de organiseras, hur väl elev och handledare är förberedda för samtalet, vilka frågor som 

ställs av läraren till handledaren och hur det dokumenteras och tas om hand. Många yrkeslärare önskar 

kunna vara på plats och observera eleven oftare. De tar då upp etiska aspekter som t.ex. inom Vård- 

och omsorgsprogrammet kring vårdtagare. De tar också upp aspekten kring att det kan upplevas som 

onaturligt att och obekvämt att göra denna typ av observationer. Vissa av yrkeslärarna ser detta som 

direkt hinder medan andra inte tror att de skulle vara det, utan tvärtom en enorm möjlighet till att göra 

goda bedömningar. Här talar några av yrkeslärarna också om att den geografiska spridningen på apl-

platserna kan inverka på antal genomförbara apl-besök. En del av yrkeslärarna tar upp att man inte vill 

störa på arbetsplatsen, medan de flesta vittnar om att handledarna uppskattar många besök.  

Lärare 4: 

Förskolor och skolor tror inte jag skulle vara emot det. Då tror jag att man skulle lägga upp det 

genom att, om jag utgår från mig själv och att ha med någon på lektionerna, jag tycker inte alla 

gånger att det är så kul att ha någon som tittar över min axel. Jag skulle göra det på ett snyggare 
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sätt. Jag ska hjälpa till den här dagen när Lisa ska ha den här aktiviteten, jag skulle ha en uppgift, 

så att jag blev delaktig. Och inte kändes som ett kontrollorgan. Fats jag är det litegrann, lite i smyg 

men ändå inte bara. Det är ju också ett sätt att skapa relationer. Men man får en ganska bra 

uppfattning om man är med en förmiddag eller hur det nu skulle vara.  

Lärare 8: 

Sista besöket, ibland så har man tur att se eleven när den är i en konkret omvårdnadssituation, men 

det är väldigt sällan. Och det är svårt att få till då det handlar om integritet för vårdtagaren och det 

känns som om man inkräktar. 

Lärare 6: 

Möjligen på den sociala inriktningen där det t.ex. handlar om personlig assistens, där det handlar 

om etiska dilemman och så. Att man som lärare kommer för nära elev och brakare och så. Men, jag 

tror nog att det är jobbigare för mig än för de brukar jag stött på. Det beror ju helt på brukaren och 

vi kan ju inte välja det. Det har fungerat ändå, jag säger så här att jag gärna är med på något om 

det går bra. Men , det skulle kunna hända några dilemman. Men i förskolan och skolan finns det inga 

dilemman.  

Lärare 1: 

Speciellt när man har lite geografisk spridning på eleverna och vi har elever som kommer från hela 

Dalarna så kan de inte ha apl tre dagar i veckan och två dagar i skolan. Det måste vara hela veckor.  

Apl-plats 

Flera av yrkeslärarna tar upp att apl-platsens kvalitet är en rättvisefråga och att var eleven hamnar 

gynnar eller missgynnar elevens resultat. Här kan det handla om att eleven hamnar på en apl-plats av 

god kvalitet och då kan bidra till goda lärtillfällen. På dessa arbetsplatser råder en god yrkeskultur, god 

kvalitet i det arbete som utförs men också en variation av arbetsuppgifter.  De apl-platser av sämre 

kvalitet kan bidra till att eleven får ärva dåliga vanor och yrkespraxis samt att eleven inte får utföra 

olika typer av utan blir fast i enstaka enkla arbetsuppgifter. Det som också kan påverka både lärande 

och bedömning är vilka typer av arbetsuppgifter eleven får tillfälle att lära sig.  

Lärare 3:  

Men eftersom man är i händerna på de jobben verkstäderna får in och där har vi ändrat i vår 

studieplan, vad som ligger i vilka kurser och det stämmer bättre nu, men helt bra och 100% blir det 

ju aldrig. Det skiljer sig mellan olika bilmärken och så. 

Lärare 2:  

Dels så blir man ju väldigt spetsinriktad på de arbetsmomenten man får göra på just den 

arbetsplatsen. Får man inte göra speciellt många moment så blir det ju inte någon bredd 

överhuvudtaget. Får man bara garnera tårtor eller baka bottnar så blir det ju oerhört begränsat, och 

har dom inga anställningsbehov där sen så är man ju ganska körd sen. Eller om man har tur och får 

jobb, men vill byta arbetsplats sen så är det väldigt smalt. 

 



27 

 

Hur värderar yrkeslärare sin egen bedömningspraktik i samband med 

apl? 

I utsagorna vittnar yrkeslärarna både om vad de anser att det gör bra i sin bedömningspraktik, men 

också vad de anser att de bör utveckla för att den bedömning av lärande som sker i samband med apl, 

ska bli av så god kvalitet som möjligt.  

Samtliga yrkeslärare anser att de i hög grad följer ämnesplanerna och styrdokumenten, men de 

vidhåller samtidigt att de kan utvecklas inom detta område. De flesta berättar att de numer följer dem, 

men att detta tidigare varit ett problem. De vittnar om att det utvecklingsarbete de ägnat sig åt, haft 

stor inverkan på just detta.  

Lärare 7:  

Ja, det gör vi till 100%, gör vi det. Och det har vi blivit mycket mera nu. Innan bedömde vi mycket 

mer utifrån examensmålen och vi hade inget från kurserna. Men nu är det, det och målen finns klart 

och tydligt och de finns i skrift också i våra dokument. Vilken kurs det är, vad det är för 

kunskapskrav och så.  

Lärare 5: 

Nu gör vi det. Vi har inte gjort det, men nu gör vi det. 

… 

Den stora skillnaden är att det är en lärare som har gjort om allt efter kursplanerna och 

ämnesplanerna. Förut var det så att varje lärare skrev in sitt, vad de tyckte skulle bedömas och då 

kunde man skriva in allt möjligt där. Det var en salig blandning. 

Lärare 2: 

Ja, faktiskt, vi gör jobbet det måste jag säga. Vi har faktiskt till och med, om du skulle gå in och 

titta på vårt planeringsschema så har vi de här nyckelorden som de står i de här kurserna, har vi på 

de här olika veckorna och så. Så jag skulle vilja påstå att där vet eleverna exakt, vilka poäng som 

gäller för vilken kurs och vad man jobbar med och så. Det har vi faktiskt utvecklat. Så där är vi på 

banan. Men det har inte alltid varit så. 

 

Yrkeslärarna beskriver olika aspekter på vad de anser att de gör bra i arbetet med bedömning på apl. 

De är ofta nöjda med sådant de för tillfället utvecklat och arbetat mycket med på skolan eller i sitt 

arbetslag. Samtliga lärare vittnar om att det sker och har skett ett stort utvecklingsarbete kring apl i 

stort. Det man är nöjd med och har utvecklat är det bedömningsmaterial och matriser som används i 

samband med apl, sambedömning, likvärdig bedömning och tolkning av styrdokumenten inom 

arbetslagen men även med handledarna, tydlighet i vad, hur och när bedömningen sker, formativ 

bedömning och helhetsbedömningar.  

Lärare 7:  

Det som är bra är ju att man är trygg i sin bedömning, eftersom vi haft så mycket diskussioner med 

våra handledare, man talar samma språk, när vi pratar progressionsuttryck och så är handledaren 

med på det, de förstår, vi pratar samma språk helt enkelt. 
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Lärare 1:  

Alltså det är väl just att visa på att det är det här som ska göras. Att eleven vet vad det är som ska 

göras och att den vet när den blir bedömd, tycker jag är bra. 

Lärare 4: 

Det var en svår fråga. Men, jag försöker verkligen väga in helheten och verkligen försöker hitta allt 

bra jag kan. Försöker tänka utanför boxen. Försöker även synliggöra det för eleven, att man 

synliggör deras eget lärande.  

Lärare 2: 

Ja, här i skolan tycker jag, jag fick en förstelärartjänst på grund av det här med formativ 

bedömning, så där tycker jag att vi är bra. 

 

Det yrkeslärarna beskriver att de vill utveckla tar sin utgångspunkt ur det utvecklingsarbete som gjorts 

på skolorna, detta arbete har varit språngbräda in i nästa utvecklingsområde. Yrkeslärarna tar upp att 

de vill utveckla arbetet kring elever med olika typer av svårigheter, självskattningar, reflektion, fler 

apl-besök och olika typer av apl-besök och elevexempel.  

Lärare 5: 

Jag skulle vilja jobba mer med reflektion, att eleverna får reflektera mer. Att jobba mer med 

självskattning. Och då tänker jag att man jobbar innan, att man i åk 2 och 3 går tillbaka och tittar 

på apl-perioden som var året innan och funderar lite grann vad är det jag behöver jobba vidare 

med. Och sen då ha med sig det nästa gång an kommer ut. Och påbörja det arbetet utifrån det. Så, 

skulle jag vilja jobba mer och också självskattning inför besöket av oss lärare och också efter apl-

perioden. Jag skulle också vilja besöka eleven fler gånger förstås. Och i den bästa av världar skulle 

man vilja kunna åka ut med eleven och introducera den på arbetsplatsen. Och där då kartlagt 

arbetsplatsen men också kolla att de får den introduktion de behöver. Och sen göra ett mittsamtal 

och till sist ett avslutningssamtal. Det vore ju perfekt och att eleven gjort en självskattning i mitten 

och i slutet at perioden. Och då också kolla av med handledaren vad den tycker och då kanske man 

ska ha några checkpunkter för handledaren också som vi kan diskutera kring. Då kanske det handlar 

om det här med yrkesidentitet och yrkeskultur och så också.  

Lärare 1: 

Och då är ju det kanske att jag har liksom inte hunnit med att göra exempel. Alltså att göra ett 

exempel, stod högt upp på agendan att fixa till, ett exempel på A-nivå. Så, det här är A-kvalitet på 

den här arbetsuppgiften.  

Det yrkeslärarna även tar upp i samband med vad man vill utveckla är yttre förutsättningar som t.ex 

organisation, schema, rutiner och struktur. Flera av yrkeslärarna anser sig ha förutsättningar för att 

göra bra bedömningar i samband med apl, medan andra anser sig inte ha det. De som inte anser sig ha 

förutsättningar beskriver att det beror på rektors inställning till arbetet kring apl, men också apl-

platsens. 

Lärare 5: 

Nej, det tycker jag inte att jag har. Tiden från alla håll. APL-platserna är svåra att påverka, där har 

programrådet en viktig roll. Jag tycker att rektor och delvis kollegor behöver inse att vi måste jobba 

aktivt med allt som rör vår APL och att det tar tid och måste få ta tid. Det blir ganska tydligt nu när 
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vi ska försöka tyda de APL-dokument som eleverna i årskurs 3 har lämnat in och som vi nu ska göra 

en bedömning kring. Vi i ämneslaget har olika syn på detta dokument. Med ett tydligare underlag 

för bedömning så skulle detta jobb vara enklare och men det krävs tid.  

Lärare 2: 

Jag står ändå med mössan i handen och får tacka så mycket för att eleverna får vara där. Och jag 

kan inte komma och diktera vad de ska göra eller hur det här ska gå till om jag ska vara riktigt 

ärlig. 

Resultatsammanfattning 

Enligt yrkeslärarnas utsagor kan kvalitet i bedömning i samband med apl handla om en tydlig och 

genomskinlig bedömningspraktik, genomarbetade förberedelser och efterarbete, genomförandet av 

apl-besök och tre-part-samtal, arbetssätt för likvärdig bedömning, rektors, lärarens och handledarens 

kunskaper och kompetens. När yrkeslärarna talade om tydlighet handlade det både om lärarens 

bedömningspraktik men också om en tydlighet i vad som anses vara kvalitet i en utförd arbetsuppgift 

kopplad till kunskapskraven. I detta sammanhang tog yrkeslärarna också upp vikten av att 

dokumentera bedömningarna och att det finns bra bedömningsdokument och matriser att utgå ifrån. 

Med andra ord eleven och handledaren ska veta vad, när och hur samt på vilka grunder bedömningarna 

sker. När yrkeslärarna talade om förberedelser till och efterarbete av apl talade de om vikten av att 

förbereda handledare och elev på det lärande och den bedömning som ska ske, men också om att man 

tar tillvara de kunskaper och erfarenheter eleven får i samband med apl när eleven är tillbaka på 

skolan. Detta så att man i bedömningarna ser till helheten. Genomförande av apl-besök och tre-part-

samtal är av största vikt, enligt yrkeslärarna. Här pratade de om att idealet skulle vara tre besök och att 

besöken skulle vara av olika karaktär. Ett i början som handlar om introduktion och planering för 

lärande och bedömning, ett i mitten där möjlighet till formativ bedömning sker och ett i slutet där en 

slutgiltig bedömning kan genomföras. Yrkeslärarna talade även om att få komma ut till apl-platsen och 

observera eleven. När yrkeslärarna talade om likvärdig bedömning handlade det om att lärarna 

tillsammans har tolkat kunskapskraven men också att man gör sambedömningar, att man samarbetar 

mellan skolor och att man genomför bedömningar på liknande sätt. Här handlade det även om att ta in 

ett underlag som är relevant för betygssättning, detta så att man inte väger in annat än det som står i 

kunskapskraven. Om rektor, yrkeslärare och handledare har kunskaper och kompetens gällande arbetet 

kring eleven och apl kan bedömning också ske av god kvalitet.  

Enligt yrkeslärarnas utsagor finns det möjligheter och begränsningar, men också direkta hinder till 

lärande och då också goda bedömningar i samband med apl. Yrkeslärarna talar i detta sammanhang 

om verkliga bedömningssituationer, goda resultat, handledarens kompetens, ämnesplanerna, tid, apl-

besök och apl-platserna. När yrkeslärarna talade om verkliga bedömningssituationer handlade det om 

att eleven på sin apl hamnar i verkliga situationer, att de behöver förhålla sig till verkliga personer, 

arbetsuppgifter, flöden och tempon. Yrkeslärarna tar även upp att eleven får vara en del av 

yrkesgemenskapen och yrkeskulturen och att eleven får prova nya roller. Yrkeslärarna upplever att de 

allra flesta av eleverna når goda resultat i samband med apl, att eleverna ser kopplingen mellan praktik 

och teori samt att de blir motiverade när de är på apl då yrkesidentiteten stärks. Handledarens 

kunskaper och kompetens gällande arbetsmiljö, handledning och yrket kan både vara en möjlighet 

men också ett hinder. Handledaren kan bli en god förebild men också bidra till felinlärning och till att 

påverka elevens motivation. Ämnesplanerna tog yrkeslärarna upp som ett hinder då man anser att de 

kan vara svårtolkade men också att tyngdpunkten i kurserna kan vara felproportionerade. Tid för 

utvecklingsarbete, tid för arbetet med apl generellt och tid för att genomföra apl-besöken är en 
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förutsättning för att det ska kunna ske bedömning av god kvalitet i samband med apl. Här talar 

yrkeslärarna om att man helst vill besöka eleven flera gånger. Apl-platsernas geografiska spridning 

kan också påverka antalet fysiska träffar. Vilka arbetsuppgifter apl-platsen kan erbjuda tar yrkeslärarna 

upp som både ett hinder och en möjlighet. Hinder om arbetsuppgifterna är få eller med för 

spetsinriktade och möjlighet om eleven får prova många olika arbetsuppgifter.   

Enligt yrkeslärarnas utsagor anser de att de följer styrdokumenten och ämnesplanerna. De berättar att 

de inte tidigare gjort det, men efter att det skett ett utvecklingsarbete kring apl kan de nu i större 

utsträckning om än helt, vittna om att de följer dem. Det yrkeslärarna anser att de gör bra skiljer sig åt, 

det de tar upp är att de utvecklat det bedömningsmaterial och de matriser som används i samband med 

apl, sambedömning, likvärdig bedömning och tolkning av styrdokumenten inom arbetslagen men även 

med handledarna, tydlighet i vad, hur och när bedömningen sker, formativ bedömning och 

helhetsbedömningar, dessa utvecklingsområden anser de att de gör bra idag. Det yrkeslärarna uttrycker 

att de vill utveckla skiljer sig också åt, det de tar upp är att utveckla arbetet kring elever med olika 

typer av svårigheter, självskattningar, reflektion, fler apl-besök och olika typer av apl-besök och ta 

fram elevexempel som kan verka som en del i att synliggöra vad som anses vara kvalitet i ett utfört 

arbete. Yrkeslärarna uttrycker att de behöver utveckla organisationen på skolorna så att de får 

möjlighet att genomföra fler apl-besök och även möjliggöra för observationer av elever när de utför 

arbetsuppgifter på apl-platsen.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Vad beskriver yrkeslärare som kvalitet i bedömning av lärande, i 

samband med det arbetsplatsförlagda lärandet? 

Genom de utsagor yrkeslärarna ger i denna studie kring vad de anser vara kvalitet i bedömning kan 

man se tydliga kopplingar till styrdokumenten (Skolverket, 2012, 2011b) och granskningsrapporterna 

(Skolinspektionen, 2011, 2010) där det bland annat påtalas vikten av att eleven ska få reda på vilka 

grunder betygen sätts, att läraren ska tydliggöra vilka delar av ämnets syfte och centralt innehåll man 

ska arbeta mot i det aktuella arbetsområdet och identifiera vilka delar av kunskapskraven som gäller 

för området samt välja hur eleven ska få visa sina kunskaper. Det framgår också att det är viktigt att 

eleven ska få begriplig information om vad som gäller vid bedömning och betygssättning. I 

yrkeslärarnas utsagor om tydlighet talar de om att det är viktigt att elev och handledare vet vad som 

bedöms, hur det bedöms och när det bedöms. Enligt Pettersson (2010) är tydlighet och transparens 

avgörande för om bedömningen ska bli positiv eller negativ. Enligt yrkeslärarna i denna studie 

tydliggör de bedömningarna bland annat genom tydliga förberedelser på skolan och i klassrummet 

innan eleven går ut på apl, men också genom tydliga dokument och dokumentation. Enligt Lundahl 

(2011) är matriser och de konkretiseringar som görs i dessa ett bra verktyg för att eleven ska få större 

kunskap om vad som ska bedömas, men också vad som markerar kvalitet i en prestation och därmed 

olika betygsnivåer. Samtliga yrkeslärare beskriver att de använder sig av bedömningsdokument där 

instruktioner av bedömningen finns med, men också mer eller minder konkretiserade 

bedömningsmatriser där man kan se vad som krävs för de olika betygsstegen.   

I Skolverkets allmänna råd om bedömning i gymnasieskolan (2012), i det avsnitt som behandlar apl 

står det bland annat att det ska finnas tydliga rutiner för informationsutbyte mellan skola och apl-plats 

och att handledaren ska få relevant information om vilka mål eleven ska arbeta mot på apl-platsen. Det 

står även beskrivet att läraren ska förvissa sig om att eleven får tillräckligt med information om vad 

som ska läras och hur det ska visas. I yrkeslärarnas utsagor framkom att de anser att förberedelser är 

av vikt för att det ska bli kvalitet i bedömningen som sker i samband med apl. Här handlar det om att 

förbereda eleven i vad som ska läras genom information, men också att eleven får förbereda sig genom 

att prova en del av arbetsmomenten i skolan, men också att man teoretiskt bearbetar det som sedan ska 

läras på apl-platsen. Yrkeslärarna förbereder handledarna på olika sätt, det är bland annat genom 

skriftlig information i form av t.ex. brev och bedömningsdokument, muntligt genom t.ex. 

telefonsamtal och besök samt genom t.ex. handledarutbildningar, programråd och handledarträffar. I 

Läroplanen för gymnasieskolan (2011b) står det att läraren skall utnyttja all tillgänglig information om 

elevens kunskaper och att läraren ska göra en allsidig bedömning. I yrkeslärarnas utsagor framkommer 

att de anser det vara viktigt att ta om hand elevens kunskaper och erfarenheter när eleven kommer 

tillbaka till skolan, detta så att teori och praktik knyts samman, men också så att läraren använder all 

tillgänglig information om elevens kunskaper och förmågor så att en helhetsbedömning kan göras.  
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Enligt Lundahl (2011) är lärarens förarbete där tolkningar av läroplan, ämnesplan, kursplan och 

kunskapskrav direkt avgörande för att en likvärdig bedömning ska kunna ske. Det är också med fördel 

att detta arbete bedrivs tillsammans med andra lärare (Lundahl, 2011). Yrkeslärarnas berättar att de 

anser att det är mycket viktigt att arbeta med likvärdig bedömning. I utsagorna framkommer att de 

tillsammans med sina kollegor tolkat ämnesplanerna och i dem kunskapskraven, men också att de gör 

sambedömningar där de bedömer elevarbeten tillsammans, detta så att man strävar efter en samsyn. 

Här talar även yrkeslärarna om vikten av att samverka med andra skolor. Man talar om vikten av en 

samsyn, detta så att eleven ska få rättssäkra och tillförlitliga betyg i slutänden. Enligt Korp (2011c) 

kan man definiera detta som reliabilitet, att lärarna genom arbetet med bland annat tolkning av 

styrdokumenten och sambedömning strävar efter att göra så lika bedömningar som möjligt. Validitet 

handlar enligt Korp (2011c) om i vilken utsträckning man mäter det som är avsätt att mätas. 

Yrkeslärarna talar i detta sammanhang om att det är viktigt att läraren vet vad som ska bedömas enligt 

kunskapskraven, detta så att den vet vilken information den behöver för att kunna ta in ett relevant 

underlag från apl och så att den inte väger in annat i underlaget än det som står i kunskapskraven. 

Enligt Klapp Lekholm (2010) handlar valida och reliabla bedömningar om betygens jämförbarhet 

vilket påverkar eleven direkt, då betygen används som ett urvalsinstrument vid fortsatta studier.  

I de allmänna råden (2012) för bedömning i gymnasieskolan står det beskrivet att läraren ska följa, 

stödja och ge förutsättningar för elevens lärande samt ge löpande återkoppling på deras arbete. Enligt 

Tsagalidis (2011) är det viktigt att man tar in information från handledaren för att kunna skapa 

helhetsbedömningar av elevens kunskaper på apl. Yrkeslärarna poängterar vikten av att genomföra 

apl-besök och tre-part-samtal, detta för att kunna följa elevens lärande, för att kunna ge återkoppling 

till eleven och för att kunna ta in relevant information för underlag vid bedömning. Yrkeslärarna talar 

här om att idealet skulle vara tre besök och att besöken skulle vara av olika karaktär. Ett i början som 

handlar om introduktion och planering för lärande och bedömning, ett i mitten där möjlighet till 

formativ bedömning sker och ett i slutet där en slutgiltig bedömning kan genomföras. Yrkeslärarna 

talade även om att få komma ut till apl-platsen och observera eleven, vilket alla inte idag hade 

möjlighet till. Klapp Lekholm (2010) beskriver att det är viktigt med formativ bedömning, att 

återkoppling av kvalitet är avgörande för elevens lärande. Genom yrkeslärarnas utsagor framkommer 

att den formativa bedömningen sker bland annat genom apl-besöken.  

Yrkeslärarna tar upp vikten av rektors, yrkeslärares och handledares kunskaper och kompetens 

gällande arbetet kring apl. När det kommer till rektors kunskaper tar yrkeslärarna upp att det handlar 

om kunskaper om apl, förståelse för detta arbete och sedan kompetensen att kunna organisera den, 

detta så att tid för apl-arbetet finns men också tid för utvecklingsarbete. Klapp Lekholm (2010) talar 

om att interna faktorer som lärarens ämneskunskaper, kunskapssyn och förväntningar av elevens 

prestationer kan påverka lärarens bedömningspraktik. Yrkeslärarna tar upp vikten av lärarnas 

kunskaper och kompetens om bedömning, bedömningspraktik och apl, men också att läraren förstår 

vikten av apl:ens centrala roll inom yrkesutbildningen. Enligt Korp (2011c) är lärarens förmåga att 

arbeta med bedömning avgörande för elevens resultat.  

Vad beskriver yrkesläraren som möjligheter och begränsningar i 

bedömning av lärande i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet? 

Genom yrkeslärarnas utsagor framkommer att de ser stora möjligheter till lärande och bedömning i 

samband med apl. Yrkeslärarna beskriver vad som möjliggör, med andra ord vilka förutsättningar som 

krävs, men också vilka hinder som finns för att bedömning av god kvalitet ska kunna ske.  
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Enligt SOU (2008:27) är tanken att apl ska bidra till en helhet, där det skolförlagda lärandet och det 

arbetsplatsförlagda lärandet tillsammans ska tillsammans bilda en helhet. Enligt utredningen sker 

lärandet på apl i en realistisk miljö tillsammans med en yrkeskunnig handledare och eleven får 

därigenom tillägna sig den komplexa yrkeskoden i ett verkligt socialt sammanhang. Yrkeslärarna talar 

i sina utsagor om att apl-platserna kan erbjuda verkliga bedömningssituationer och då handlar det om 

att eleven på sin apl hamnar i verkliga situationer, att eleven behöver förhålla sig till verkliga personer, 

arbetsuppgifter, flöden och tempon. I examensmålen för yrkesprogrammen (2011b) beskrivs att eleven 

ska utveckla yrkeskunskaper, en yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen. Yrkeslärarna tar 

upp att eleven får vara en del av yrkesgemenskapen och yrkeskulturen och att eleven får genom apl 

chansen att prova nya roller. Yrkeslärarna upplever att de allra flesta av eleverna når goda resultat i 

samband med apl, här talar yrkeslärarna om att 90 % av eleverna når dessa resultat. De menar också 

att eleverna tydligare ser kopplingen mellan praktik och teori samt att eleverna blir mer motiverade när 

de är på apl då yrkesidentiteten stärks. 

I SOU (2008:27) framkommer också upp komplexiteten i att arbetsplatsen inte kan stanna sin 

produktion eller anpassa den för eleven och skolan, utan att skolan måste planera apl-perioderna och 

anpassa det lärande som ska ske efter arbetsplatsens produktion. Vilka arbetsuppgifter apl-platsen kan 

erbjuda tar yrkeslärarna upp som både ett hinder och en möjlighet. Hinder om arbetsuppgifterna är få 

eller med för spetsinriktade och möjlighet om eleven får prova många olika arbetsuppgifter. I 

Wyszynska Johanssons (2015) studie framgår att bedömning av yrkeslärande påverkas av 

arbetsplatsens generella pedagogiska kvaliteter. Enligt gymnasieförordningen (2010) ska det utses en 

handledare med lämpliga kunskaper för uppdraget. Yrkeslärarna tar här upp att handledarens 

kunskaper och kompetens gällande arbetsmiljö, handledning och yrket kan både vara en möjlighet 

men också ett hinder. Handledaren kan bli en god förebild men också bidra till felinlärning och till att 

påverka elevens motivation. Genom god samverkan som t.ex. programråd, handledarutbildningar, 

handledarträffar, information, rutiner och apl-besök beskriver yrkeslärarna att de försöker att verka för 

att förbereda handledarna men också öka deras kompetens i handledaruppdraget. Yrkeslärarna berättar 

också att de i möjligaste mån väljer bort olämpliga handledare.  

Tid för utvecklingsarbete, sambedömning och tid för att yrkeslärarna tillsammans med sina kollegor 

ska kunna tolka ämnesplanerna, tid för arbetet med apl generellt och tid för att genomföra apl-besöken 

är förutsättningar för att det ska kunna ske bedömning av god kvalitet i samband med apl. Här tar man 

upp vikten av rektors engagemang och kunskaper om arbetet kring apl, detta då det är rektor som ger 

förutsättningar för arbetet genom verksamhetens organisation, dels apl-arbetet och utvecklingsarbetet. 

Enligt gymnasieförordningen (2010) är det rektor som beslutar om vilka delar eller hela kurser som 

ska förläggas på apl. Yrkeslärarna talar om att man helst vill besöka eleven flera gånger. Några av 

yrkeslärarna uttrycker att det finns en rädsla för att man ska störa på arbetsplatserna genom att besöka 

flera gånger, medan andra som redan göra många besök vittnar om att apl-platserna välkomnar och 

uppskattar fler besök. Apl-platsernas geografiska spridning kan också påverka antalet fysiska träffar. 

Ämnesplanerna tar yrkeslärarna upp som ett hinder då man anser att de kan vara svårtolkade, men 

också att tyngdpunkten i kurserna kan vara felproportionerade, i detta sammanhang talar de om vikten 

av att få tid till att gemensamt med andra yrkeslärare tolka ämnesplanerna för att det ska ske en 

likvärdig bedömning.  
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Hur värderar yrkeslärare sin egen bedömningspraktik i samband med 

arbetsplatsförlagt lärande? 

Det framkommer i Skolinspektionens granskningsrapporter (2011) och Tsagalidis (2008) forskning att 

lärare sätter betyg vid apl på felaktiga grunder, att bedömningspraktiken är otydlig och att handledare 

och elev inte är med på eller förstår den bedömning som sker. Yrkeslärarna i denna studie vittnar alla 

om att de idag följer styrdokumenten och ämnesplanerna. De berättar dock att de inte gjort det 

tidigare, men efter att det skett ett utvecklingsarbete kring apl på skolorna, nu i större utsträckning 

följer dem.  

Enligt Pettersson (2010) behöver den som gör bedömningar vara medveten om bedömningens 

grundfrågor varför, vad, hur, vem och när samt om sina egna och andras bedömningars svagheter och 

styrkor. Hon talar även om vikten av att vara medveten om sin egen bedömningspraktik (2008) och att 

detta i sin tur är gynnsamt för elevens lärande. Samtliga yrkeslärare i denna studie är medvetna om sin 

egen bedömningspraktik och de kan tala tydligt om den, de kan beskriva den och värdera den. 

Yrkeslärarna berättar om sina styrkor men också om sådant de vill utveckla och arbeta vidare inom 

den bedömningspraktik som sker i samband med apl. Det yrkeslärarna anser att de gör bra i sin 

bedömningspraktik skiljer sig åt. De tar upp är att genom det utvecklingsarbete som skett på skolorna 

utvecklat bedömningsmaterial och matriser som används i samband med apl, likvärdig bedömning, 

sambedömning och tolkning av styrdokumenten inom arbetslagen men även med handledarna, 

tydlighet i vad, hur och när bedömningen sker, formativ bedömning och helhetsbedömningar.  

Enligt Wyszynska Johanssons (2015) studie tenderar återkopplingen som ges vid apl vara alldeles för 

generell och att eleverna tenderar vara alldeles för passiva. Tasagalidis skriver i publikationen, 

Bedömning i yrkesämnen (2011a) att det är viktigt att det finns ett gemensamt språk för de samtal som 

utförs i samband med apl och bedömning, men också vad som krävs i utförandet av en viss 

arbetsuppgift och vad som är kvalitet i det arbetet, detta kopplat till kunskapskraven. Det yrkeslärarna 

uttrycker att de vill utveckla skiljer sig också åt. De utvecklingsområden de tar upp är, arbetet kring 

elever med olika typer av svårigheter, självskattningar, reflektion, fler apl-besök och olika typer av 

apl-besök och ta fram elevexempel som kan verka som en del i att synliggöra vad som anses vara 

kvalitet i ett utfört arbete. Yrkeslärarna uttrycker också att man behöver utveckla organisationen på 

skolorna så att de får möjlighet att genomföra fler apl-besök och även möjliggöra för observationer av 

elever när de utför arbetsuppgifter på apl-platsen.  

Slutsatser 

Syftet med studien är att beskriva och analysera vad ett antal yrkeslärare uppfattar som kvalitet, 

möjligheter och begränsningar i bedömning av lärande och hur de värderar sin egen 

bedömningspraktik i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet. Genom den teoretiska bakgrunden 

jag redovisat för i denna studie där Skolinspektionens granskningsrapporter, Skolverkets olika 

publikationer, styrdokumenten och forskning legat till grund framkommer att kvalitet i bedömning 

bland annat kan definieras med validitet och reliabilitet där rätt saker mäts och att resultaten av 

bedömningar är jämförbara. Det framkommer också att transparens och tydlighet i 

bedömningspraktiken är viktig, detta kan göras genom t.ex. bedömningsmatriser och 

självbedömningar men också genom tydlig information. Hur läraren utformar och hur medveten 

läraren är i sin bedömningspraktik är också något som påverkar kvaliteten i de bedömningar som görs. 

Det är viktigt att läraren är medveten om och förstår komplexiteten i de bedömningar som sker. Att det 

sker tolkningsarbete av styrdokumenten och sambedömningar av elevarbeten är också av största vikt 
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för att det ska kunna vara kvalitet i de bedömningar som sker. Hur och vad läraren väljer att bedöma 

påverkar också kvaliteten, här framkommer att det är viktigt att läraren väljer det väsentliga och det 

som är relevant samt att det visar elevens yrkeskunnande, men också att det utgår från ämnesplaner, 

kursplaner och däri kunskapskraven. Bedömningssituationerna ska också främja lärandet och detta 

görs bland annat genom formativ bedömning där konkret och tydlig återkoppling ges till eleven. 

Yrkeslärarna som ingått i denna studie anser att en tydlig och genomskinlig bedömning för både 

handledare och elev, att goda förberedelser och efterarbete, att apl-besök och trepartssamtal samt 

likvärdig bedömning är viktiga pusselbitar för att bedömning av kvalitet ska kunna ske. För detta 

arbete behöver yrkeslärarna förutsättningar. Tidsaspekten är här en viktig förutsättning, om 

yrkeslärarna får tillräckligt med tid för arbetet med apl och apl-besöken ges grundförutsättningar för 

att kunna utföra en bedömningspraktik av god kvalitet. Utvecklingsarbete som t.ex. utformning av 

bedömningsdokument, tolkning av styrdokumenten och sambedömning är också en viktig 

förutsättning. I detta framkommer att rektor har en viktig roll. Handledarens och apl-platsens 

kunskaper och kompetens är också en mycket viktig aspekt, så också yrkeslärarens kunskaper och 

kompetens när det kommer till apl och bedömningsarbete. Goda relationer och samverkan med apl-

platserna är också viktiga förutsättningar i detta arbete. Yrkeslärarna anser apl vara en viktig del i 

elevernas yrkesutbildning och att det är där eleven får lära sig och utöva yrket i verkliga situationer 

och i en verklig yrkesgemenskap. De beskriver också att de allra flesta av eleverna lyckas mycket bra 

på apl och får goda resultat, många gånger bättre än i skolan inom klassrummets fyra väggar.  

Yrkeslärarna i denna studie är väl medvetna om sin egen bedömningspraktik, de kan sätta ord på vad 

de gör bra och vad de vill utveckla. De anser sig följa styrdokumenten idag, detta efter att det skett ett 

utvecklingsarbete på skolorna kring apl-frågor.  

För att elever ska få en rättssäker bedömning även i samband med apl kan man genom denna studie se 

att yrkeslärares bedömningspraktik är av betydelse. Yrkeslärares bedömningspraktik behöver vara 

medveten där det finns en förståelse för komplexiteten och vad som påverkar de bedömningar som 

görs i samband med apl. Bedömningarna behöver vara planerade, genomskinliga och tydliga för både 

elever och handledare där både tillräcklig men också förståelig information getts. Rektorer behöver 

vara väl insatta i apl-arbetet och också ha en förståelse för komplexiteten i de bedömningar som görs, 

detta så att de kan organisera verksamheten och ge förutsättningar för apl-arbetet där tillräckligt med 

tid är en avgörande faktor. Tiden möjliggör för allt det arbete som sker i samband med apl, där 

utvecklingsarbete och apl-besök är viktiga delar. Apl är en viktig del i elevers yrkesutbildning där 

lärandet sker i en verklig miljö med realistiska arbetsuppgifter. Yrkeslärarna i denna studie vittnar om 

att de allra flesta av eleverna når höga resultat i samband med apl. Genom en medveten, välplanerad 

och tydlig bedömningspraktik finns stora möjligheter till bedömningar av kvalitet i samband med apl 

där elever når goda resultat.  

Betydelse och vidare forskning 

Förhoppning är att yrkeslärare som tar del av denna studie kan finna inspiration till att utveckla sin 

bedömningspraktik. Det är också min förhoppning att rektorer får en förståelse för just den 

komplexitet som finns i arbetet med apl, men också att de får syn på sin egen roll i detta arbete. Denna 

studies resultat är inte generaliserbar då resultaten bygger på material från ett litet forskningsprojekt 

med ett fåtal respondenter baserat på ett kvoturval. Resultaten av denna studie är ändå av betydelse då 

den belyser vad yrkeslärare bör vara medvetna om och ta hänsyn till vid bedömning av lärande i 

samband med apl. Studien belyser också vilka förutsättningar som behövs för att dessa bedömningar 
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ska kunna göras med god kvalitet. Då bedömning av lärande i samband med apl är komplex är det 

viktigt att skolledare och yrkeslärare är medvetna om vad som kan påverka de bedömningar som görs. 

Kunskap om komplexiteten är av vikt och genom denna vetskap är förhoppningen att yrkeslärare 

redan i planeringsfasen kan förebygga och eventuellt förhindra att bedömning av låg kvalitet görs och 

istället kan genomföra bedömningar av god kvalitet, detta så att eleven i slutänden får så rättssäkra 

betyg som möjligt, även i samband med apl.  

Förslag till ny forskning är att genomföra liknande studier som Helena Tsagalidis gjorde 2008, där 

man undersöker vad lärare bedömer i verkliga bedömningssituationer. Då Tsagalidis resultat visar vad 

karaktärsämneslärare bedömde i samband med apu skulle det vara intressant att titta på om samma 

resultat skulle visas om man idag undersöker vad yrkeslärare bedömer i samband med apl. Detta då 

gymnasiereformen genomfördes 2011 och för att regeringen genomfört många rikstäckande 

utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten på de gymnasiala yrkesutbildningarna. Det skulle även vara 

intressant om studier gjordes på olika yrkesprogram, detta för att visa bredd men också eventuella 

kunskapstraditioner och bedömningstraditioner inom de olika branscherna. Det skulle även vara av 

intresse att undersöka hur handledarna uppfattar sin roll i den bedömningspraktik som sker i samband 

med apl. Att höra vad handledarna har att säga om det lärande som sker i samband med apl men också 

hur de upplever den bedömning som görs skulle öka medvetenheten. Intervjustudier, men också 

observationsstudier som liknar Martina Wyszynska Johanssons studier från 2015, av hur elever 

upplever och uppfattar bedömning i samband med apl skulle också ge fler insikter vilka skulle vara till 

nytta för både yrkeslärare och skolledare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
Intervjun är indelad i tre delar  

 Din bakgrund och bedömningspraktik 

 Vad du anser vara kvalitet i bedömning generellt och under apl. Dina uppfattningar om 

möjligheter och hinder i bedömning i samband med apl och de förutsättningar som ges? 

 Hur du värderar din bedömningspraktik? 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilket program jobbar du med? Vilka ämnen undervisar du i? 

3. Hur länge har du jobbat med detta? 

4. Var gör dina elever apl?  

5. Hur ser apl-perioderna ut? Vilken omfattning och när? 

6. Kan du kort berätta om hur det går till när du planerar för det lärande och bedömning som ska 

ske på apl. (ämnesplaner och examensmål) 

7. Ge ett exempel på en vanlig bedömningssituation och ett underlag som du plockar in som bidrar 

till elevens betyg i slutet av kursen. Hur tar du reda på den information som behövs för att kunna 

göra en bedömning av elevens kunskaper? 

8. Kan du kort beskriva hur eleven förbereds för apl. Hur får eleven reda på hur bedömningen ska 

ske och sedan hur det gick på apl och hur detta vägs in i betyget som sätts i slutet av kursen? Och 

hur får eleven reda på hur det gick? 

9. Vilka verktyg/dokumentation använder du för att förmedla bedömningen som görs på apl för 

eleverna? (självskattning, formativbedömning, matriser, omdömen) 

10. Vad beskriver du som bedömning för och av lärande, av god kvalitet, i samband med det 

arbetsplatsförlagda lärandet? 

11. Vad beskriver du som möjligheter och begränsningar i bedömning av och för lärande i samband 

med det arbetsplatsförlagda lärandet? 

12. Vad beskriver du som förutsättningar för att bedömningen ska bli av god kvalitet i samband med 

apl? 

13. Vad tycker du är viktigast att eleven lär sig på apl? Vilka är de största möjligheterna för lärande? 

14. Vad är möjligt att bedöma och plocka in som underlag för bedömning av det lärande som skett? 

Vilken typ av bedömning är genomförbar? (Anser du att du ges möjlighet att bedöma det 

väsentliga?) 

15. Vad kan hindra bedömning av lärande på apl? 

16. Vad försvårar arbetet med bedömning av lärande på apl? 

17. Vad skulle underlätta bedömningen av lärande på apl? (Vilka förutsättningar behövs?) 

18. Vad tycker du styr val av lärande och bedömning på apl? 

19. Hur värderar du din egen bedömningspraktik i samband med apl? 

20. Hur tycker du att eleven lyckas med sina resultat på apl? Vad tror du att detta beror på?  

21. I vilken utsträckning anser du att du följer läroplanen och ämnesplanerna? (Vad 

hindrar/möjliggör detta arbete?) 

22. Hur värderar du din egen bedömningspraktik/ är den av god kvalitet?  

23. Vad skulle du vilja förändra i din bedömningspraktik?  

24. Vad är det du gör som är bra? Varför är det bra?
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