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Abstract 

Lindström, Pia (2016). Bedömning av yrkeskunnande vid APL - Redskap 
och situationer inom Vård- och omsorgsprogrammet. (Assessment of 
Vocational knowledge in the Health and Social Care Program in Upper 
Secondary School) Stockholm University. Graduate school in the Peda-
gogy of Vocational Subjects. Written in Swedish with an English sum-
mary. 
  
The subject of study of this research is the assessment of vocational know-
ledge in the health and social care program in upper secondary school. The 
study focuses on the first period of workplace learning in health and social 
care program, which mostly occurs in elderly care. Eight tutors in various 
nursing homes and seven nursing teachers at three schools participated in 
the interviews. The study was conducted using qualitative analysis 
grounded on socio-cultural theory. The purpose of this study was to exa-
mine how tutors and health teachers interact and assess skills and know-
ledge in workplace-based learning. The study reveals core aspects of vocat-
ional knowledge in health and social care. Findings of the study allow 
identifying four different categories of vocational knowledge: Relational-, 
Medical-, Organizational- and administrative- and Theoretical skills in 
workplace learning. The study highlights various tools and situations used 
in the assessment of vocational knowledge, such as various checklists, 
assessment forms and student self-assessment. The study also showed situ-
ations that consisted of consulting colleagues, consulting health teachers 
and tutors. The results of the study shows that students` personal qualities 
such as sociable, empathetic, initiative taking and being punctual was 
highly valued in the assessment. The study also showed differences in the 
assessment made by health teachers and tutors. Health teachers strongly 
focus on the key goals of the course when they assessed the student's pro-
fessionalism, whereas the tutors focused more on personal qualities im-
portant in the field. 
 
Keywords: Assessment of vocational knowledge, workplace based le-
arning, health and social care and feedback. 
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Förkortningar och förklaringar 

 
APL     Arbetsplatsförlagt lärande i GY 11 
APU     Arbetsplatsförlagd utbildning  

(tidigare benämningen i Lpf 94) 
VO     Vård- och omsorgsprogrammet 
OP     Omvårdnadsprogrammet 
LGY70    Läroplan för gymnasieskolan (1970-1993) 
LGY94    Läroplan för de frivilliga skolformerna (1993-2001) 
GY11      Läroplan för gymnasieskolan (2011- forts. ) 
Checklista  Ett verktyg för att kontrollera utförda arbetsuppgifter. 
Boende  Vård- och omsorgstagare, kund, vårdtagare, omsorgsta-

gare, patient, klient. 
 
Tabell och Figurer  
 
Tabell 1. Egen bild av analysens olika faser enligt min bearbetning 

av Kvale. 
Figur 1.   Egen bild av mediering utifrån Säljö. 
Figur 2.  Egen bild av kategorier och underkategorier av vårdlära-

res och handledares uppfattningar om vad som är viktigt 
yrkeskunnande för personal inom vård och omsorg. 

Figur 3.   Egen bild av kategorier och underkategorier av det som 
anses vara centrala aspekter vid bedömning av yrkeskun-
nande 

Figur 4.     Egen bild av kategorier och underkategorier vilka  
situationer används vid bedömning av yrkeskunnande. 

Figur 5.    Egen bild av kategorier och underkategorier vilka red- 
skap som används vid bedömning av yrkeskunnande uti-
från intervjuerna. 

 
Bilagor 
 
Bilaga 1.   Informationsbrev 
Bilaga 2.  Lärarintervju 
Bilaga 3.  Handledarintervju 
Bilaga 4.  Kursplan för Vård och omsorg 1 
Bilaga 5.   Matriser/Checklistor 
Bilaga 6.  Programöversikt Vård- och omsorgsprogrammet 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Den här studien handlar om bedömning av elevers yrkeskunnande vid 
APL inom Vård- och omsorgsprogrammet. Studien är avgränsad till 
kursen Vård- och omsorg 1 som är en av de obligatoriska kurserna inom 
programmet. En del av kursen består av arbetsplatsförlagt lärande 
(APL). Yrkeskunnande är ett mångfasetterat område och ett centralt 
begrepp i studien och det kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. På 
Vård- och omsorgsprogrammet beskrivs elevers yrkeskunnande i do-
kument utifrån yrkeskurser, betygskriterier och examensmål, medan det 
ute i arbetslivet och på APL-platser inom Vård- och omsorg talas om 
yrkeskompetens och yrkeskunnande specifikt för varje verksamhet (Ell-
ström och Hultman, 2004; Höghielm, 1998, 2005 och Thunborg, 1999, 
2004).  
 
Genom min mångåriga erfarenhet som vård- och omsorgslärare samt 
tidigare yrkeserfarenheter inom vård- och omsorg, har jag reflekterat 
över hur bedömning av elevers yrkeskunnande går till inom Vård- och 
omsorgsutbildningen samt vilka redskap och situationer som används 
vid bedömningen av yrkeskunnandet. Utifrån egen erfarenhet är jag 
medveten om att det idag finns olika redskap och dokument för bedöm-
ning av yrkeskunnande som används inom Vård- och omsorgsutbild-
ningen. Dessa dokument är inte standardiserade, det finns alltså inga 
färdiga mallar över hur bedömningen av elevers yrkeskunnande ska gå 
till.  
 
De teoretiska glasögon som valts för studien har inspirerats av Säljös 
(2000; 2015) syn på sociokulturellt lärande, där fokus lagts på speciella 
redskap som medierar lärande. Studien har även utgått från Lave och 
Wengers (1991) teori om situerat lärande och praxisgemenskap. Inom 
teori är begreppet ”redskap” viktigt, då det enligt Säljö är ett nyckelbe-
grepp när det kommer till att förstå mänskligt lärande. Redskap kan vara 
antingen intellektuella (språkliga) eller materiella (artefakter). För att 
kunna förstå det mänskliga lärandet måste en analys göras över hur 
människan utvecklar och använder sig av sociokulturella redskap. Språ-
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ket är det viktigaste av alla redskap eftersom det hjälper oss att kunna 
kommunicera och organisera. Redskap verkar vara en bred kategori, 
och det verkar som att vad vi än gör så använder vi någon form av red-
skap:  
 

”Man kan inte enbart fokusera på individen som en isolerad person. 
Man måste alltid analysera aktiviteter, hur individer agerar i dessa och 
vilka erfarenheter de gör, det vill säga hur människor skapar mening 
om vad de är med om. Ytterligare en anledning till att man inte kan 
fokusera på individen som en isolerad företeelse är det förhållandet att 
människor alltid agerar med hjälp av olika slags redskap. Människors 
kunskaper och färdigheter är så intimt knutna till de redskap de har 
tillgång till, att det är omöjligt att skilja färdigheter och användning av 
redskap från varandra. Vad vi lär är hur man använder medierade red-
skap för specifika syften” (Säljö 2014, s. 66). 

 
Idag finns ett ökat behov av undersköterskor med kvalificerad yrkesut-
bildning och det är viktigt att elever som går ut från Vård- och om-
sorgsprogrammet har den yrkeskompetens som förväntas av både ar-
betslivet och skolan. Därför ses det som intressant att studera hur skolan 
och arbetslivet samverkar och bedömer yrkeskunnandet hos elever vid 
Vård- och omsorgsprogrammet. På Vård- och omsorgsprogrammet 
ingår det minst 15 veckors APL-tid, som ska bidra till att utveckla ele-
vernas yrkeskunskaper så att de sedan ska kunna bedöma och fatta yr-
kesmässigt rätta beslut. Skolan och arbetsplatsen är ålagda att samarbeta 
med varandra under elevernas APL-period, där elever förväntas följa en 
handledare. Hur bedömer vårdläraren vilken information som är rele-
vant av det APL handledaren ger och används informationen vid den 
slutliga bedömningen av elevens yrkeskunnande? Vad som också är 
intressant för studien är om vårdlärarna informerar APL- handledarna 
om APL- periodens syfte i utbildningen och hur bedömningen kommer 
att ske. 
 
Likvärdigheten i bedömning vid betygsättning blir sämre om det finns 
skillnader i skolans och branschens kunskapskrav och omdömen. De 
nya direktiven för samverkan mellan lärare och handledare i GY11 blir 
allt viktigare för att garantera en likvärdig bedömning av eleverna. 
Forskarskolan i yrkesämnenas didaktik gav mig ett utmärkt tillfälle till 
att få studera hur bedömning av elevers yrkeskunnande vid APL inom 
Vård- och omsorgsprogrammet går till.    
 
Det finns ett stort intresse för bedömningsfrågor inom utbildningsveten-
skap och bedömning är idag ett växande område i omvandling. Under 
perioden 1990 - 2009 lades det fram 95 avhandlingar om bedömning i 
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Sverige (Lindberg och Forsberg, 2010). De har kommit fram till att det 
finns få svenska studier om bedömning i gymnasieskolan och bedöm-
ning av yrkeskunnande.   
 
Det finns även få studier skrivna om bedömning av yrkeskunnande vid 
APL, speciellt sådana där både vårdlärare och handledare medverkar. 
Denna studie tros kunna synliggöra bedömning av yrkeskunnande som 
görs inom vård- och omsorgsprogrammet, eftersom det finns en del 
luckor i bedömningsforskningen. Framförallt inom gällande gymnasie-
utbildning, vid bedömning av yrkeskunnande inom APL och inom vård- 
och omsorgsprogrammet. Tanken är att studien kan ge ett mer generellt 
bidrag till förståelse för bedömning av yrkeskunnande där vårdlärare 
och handledare som är verksamma inom yrket samarbetar. Studien för-
väntas även synliggöra olika situationer och redskap som kan underlätta 
i bedömning av yrkeskunnande vid elevens APL.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur vårdlärare och handledare reso-
nerar om bedömning av yrkeskunnande vid APL  
 
Utifrån detta syfte framstår följande frågeställningar: 

 
• Hur resonerar vårdlärare och handledare om yrkeskunnande och 

vad ses som mest centralt att förvärva under elevens första 
APL?  
 

• Vilket yrkeskunnande framhålls som centralt vid bedömning av 
APL? 

 
• Vilka situationer används för bedömning av yrkeskunnande? 

 
• Vilka redskap används för bedömning av yrkeskunnande samt 

hur beskrivs användandet av dessa redskap? 

1.3 Avgränsning 

Elever som har läst på Vård- och omsorgsprogrammet kan arbeta som 
vård- och omsorgspersonal på olika arbetsplatser till exempel som un-
dersköterska, handledare inom psykiatrin och handikappomsorgen eller 
vårdbiträde inom hemtjänsten. Vård- och omsorgsprogrammet har både 
obligatoriska och valbara kurser. I denna studie fokuseras kursen Vård- 
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och omsorg 1 som är en av de obligatoriska kurserna. Kursen Vård- och 
omsorg 1 där det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Denna kurs 
kan ses som en grundläggande del för basala yrkeskunskaper. I denna 
kurs har jag valt att undersöka hur lärare och handledare resonerar om 
bedömning av elevernas yrkeskunnande i en miljö som är elevernas 
framtida arbetsplats. Det som är av särskilt intresse är vad som bedöms 
och hur det bedöms. Även om fokus är på bedömning av yrkeskunnande 
i kursen Vård och omsorg 1 möjliggörs också resonemang om yrkes-
kunnande som rör yrket i stort. 

1.4 Disposition 

Denna licentiatavhandling omfattar sju kapitel. Den inleds med en be-
skrivning av studien, dess syfte och frågeställningar samt avgränsning 
av studien. Kapitel två beskriver studiens inramning, Vård- och om-
sorgsprogrammets framväxt, dess examensmål, kursen Vård och om-
sorg 1, en beskrivning av APU till APL och slutligen en beskrivning om 
bedömning av yrkeskunnande. I tredje kapitlet beskrivs hur litteraturs-
ökning gått till. Därefter presenteras en forskningsöversikt om vad som 
framstår som yrkeskunnande och hur det utvecklas inom vård- och om-
sorg, vidare presenteras forskning som rör bedömning av yrkeskun-
nande där summativ och formativ bedömning samt matriser som red-
skap för bedömning ingår. En beskrivning om det teoretiska ramverket 
kommer i fjärde kapitlet, vilket innefattar beskrivningar av ett sociokul-
turellt perspektiv på lärande, redskap och mediering, situerat lärande 
och praxisgemenskaper och sociokulturellt perspektiv och bedömning 
samt teorins relevans för studien. I kapitel fem beskrivs metod och ge-
nomförande. I det sjätte kapitlet presenteras resultatet. I det avslutande 
kapitlet diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskningsresultat 
och teoriförankring. Slutligen diskuteras vilket kunskapsbidrag som 
studien ger samt förslag till framtida forskning. 
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Kapitel 2 Inramning  

Syftet med detta kapitel är att ge en bild av Vård- och omsorgspro-
grammet främst utifrån policytexter. Kapitlet inleds med en bild av 
Vård- och omsorgsprogrammet och dess framväxt. Förutom framväxten 
presenteras nuvarande examensmål. En översiktlig redogörelse görs för 
den valda kursen Vård- och omsorgsarbete 1 och efter den presenteras 
direktiv för det arbetsplatsförlagda lärandet liksom bedömning av yr-
keskunnande. 

2.1 Vård- och omsorgsprogrammet och dess framväxt 

Utbildningen till vård- och omsorgspersonal har vuxit fram utifrån olika 
vård- och omsorgsbehov samt från äldres behov av att få hjälp och stöd 
i sitt dagliga liv. Utbildningens innehåll har förändrats under åren, när 
det gäller form, innehåll och nivå på vårdutbildning. Vård- och om-
sorgsutbildning var under slutet på 1800-talet och början av 1900-talet 
till större delen en arbetsplatsförlagd utbildning, där endast en mindre 
del bestod av teoretiska studier och den större delen arbetade lärlingen 
ute i olika vård- och omsorgsverksamheter (Christidis, 2014). Från bör-
jan (år 1915) var det en hemsysterverksamhet, eftersom husmödrar inte 
klarade av att sköta både hem och barn. Åldringsvården ingick inte i 
denna verksamhet utan de äldre fick klara sig själva. Hemsysterverk-
samheten kom på senare tid att kallas för hemvårdarinneverksamhet. 
Allt eftersom sågs att omsorg för både äldre och barn inte räckte till, det 
behövdes fler hemvårdarinnor. För att öka rekryteringen startades 1946 
en åtta veckors undersköterskekurs genom Landstingsförbundet 
(Leibring, 2015; Knapp Gaaserud, 1991). Sjukvårdsbiträden och 
hemsamariter är titlar som har använts, utbildningarna har varit separe-
rade. En gemensam utbildning för vårdbiträden inom sjukvård och soci-
al service tillkom år 1977. Utbildningen omfattade 20 veckor. För sjuk-
vårdsbiträden med minst ett års yrkeserfarenhet omfattade utbildningen 
10 veckors teori (Eriksson och Gunnarsson, 1997; Zingmark, 1992). 
Vårdutbildningen blev alltmer institutionaliserad i gymnasieskolan i 
samband med 1900-talets skolreformer (Christidis, 2014). Yrkesskolan 
blev en del av gymnasieskolan 1971 (LGY -70) och all ungdomsutbild-
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ning skedde sedan i gymnasieskolans regi. Inom gymnasiet startades 
den tvååriga vårdlinjen där eleverna efter ett år blev vårdbiträden och 
efter två år undersköterskor. Undersköterskeutbildningen blev 1976 en 
40-veckors specialkurs. Efter ett riksdagsbeslut 1991 fick gymnasiesko-
lan en helt ny uppbyggnad med 16 program varav 14 i första hand var 
yrkesinriktade och två studieförberedande. Vårdlinjen omstrukturerades 
då från tvåårigt till treårigt Omvårdnadsprogram och innehöll kärnäm-
nen, karaktärsämnen och valbara kurser. I samband med det upphörde 
alla kortare specialkurser till vårdbiträde och undersköterska (Skolver-
ket, 2001). Omvårdnadsprogrammet syftade till att ge kunskaper inom 
vård och omsorg samt inom hälso- och sjukvård. Under den samman-
lagt 15 veckor långa arbetsplatsförlagda utbildningen skulle eleverna 
ges möjlighet att få en djupare förståelse för arbetets praktik samt knyta 
samman den med teori (Skolverket, 2000:15). Senaste förändringen 
kom med Gymnasiereformen GY 11 och programmet kallas nu för 
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) och är treårigt (Skolverket, 2011). 
I GY 11 finns det olika programfördjupningar där eleven kan inrikta sig 
mot hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller stöd och service. 
Beroende på vilken inriktning eleven väljer så kommer det efter avslu-
tade studier framgå att eleven har en yrkesexamen inom vård- och om-
sorg med till exempel yrkesutgången äldreomsorg. Eleverna får ingen 
yrkestitel men de kan få en anställning som undersköterska (Skolverket 
2013).  

2.2 Examensmål för Vård- och omsorgsprogrammet 

Varje kurs på Vård- och omsorgsprogrammet ska bidra till att möjlig-
göra examensmål och av den anledningen blir varje kurs viktig. Enligt 
Skolverket (2011) kan elever efter examen från Vård- och omsorgspro-
grammet arbeta både inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård och 
inom social omsorg. Utbildningen innehåller även ämnen för högskole-
förberedande studier. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskap om 
människan ur ett helhetsperspektiv, det vill säga biologiskt, psykolo-
giskt, socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv, vid ohälsa, hälsa 
och funktionsnedsättning. Målet är att bevara och återställa människans 
hälsa. Programmet betonar etiska frågor, bemötande, samverkan, vikten 
av kommunikation samt att eleverna ska utföra arbetet utifrån ett yr-
kesmässigt sätt. De sociala arbetsuppgifterna är centrala och betonas 
därför i examensmålen. I yrkesrollen ingår administration där doku-
mentation är en viktig del, ny teknik, IKT och hjälpmedelskunskap samt 
entreprenörskap som blivit vanligare inom området. Utbildningen ska 
präglas av ett förhållningssätt utifrån människors lika värde, där alla 
människors har lika rätt till hälsa och välbefinnande på samma villkor. I 
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yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som 
medicin, socialt arbete, omvårdnad, pedagogik, sociologi, psykologi och 
vårdvetenskap. Eleverna ska efter utbildningen kunna förstå människans 
livssituation utifrån ett helhetsperspektiv. Det är även viktigt att eleven 
är införstådd i de lagar och olika författningar som yrkesområdet regle-
ras av. Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om dessa be-
stämmelser. I programmet läggs stor vikt på förmågan till ett gott bemö-
tande och förhållningssätt, att respektera den enskilde individens in-
tegritet samt deras rätt till autonomi. Ett gott bemötande grundas på att 
eleven har ett empatiskt förhållningssätt, förståelse för patienters och 
brukares livssituation samt förmåga till kommunikation och samarbete 
med dem, närstående och personal. I examensmålen för Vård- och om-
sorgsprogrammet framkommer det även att eleven ska ha förmågan till 
kreativitet och flexibilitet samt att kunna ta initiativ, vara kvalitetsmed-
veten, kunna lösa problem i vardagsarbetet och att kritiskt granska in-
vanda rutiner. I examensmålen anges att arbetsplatsförlagd praktik 
(APL) ska ingå samt vikten av samverkan mellan Vård- och omsorgs-
programmet och arbetslivet (Skolverket, 2011 Bilaga 6).  
 
Yrkeskunnande kan utvecklas både i den skol- och arbetsplatsförlagda 
delen av utbildningen, vilket innebär att APL ska styras av ämnespla-
nerna (Skolverket, 2011a). Vissa kurser eller delar därifrån ska förläg-
gas till APL, vilket ska framgå tydligt (Skolverket, 2012). Gymnasie-
förordningen reglerar APL:s omfattning till 23 undervisningstimmar per 
vecka under minst 15 veckor. APL har en framskjuten position i styrdo-
kumenten, och APL ska förutom specifika yrkeskunskaper även ut-
veckla mer generella förmågor som problemlösnings, samarbets- och 
kommunikativ förmåga. I regeringens proposition står det att ”APL är 
avgörande för att yrkesutbildningen ska få sådan kvalitet, djup och 
verklighetsförankring att eleverna blir anställningsbara” (Propositionen, 
2008/09:199 i st. avsitt 6.4). Arbetsplatsförlagt lärande ska leda till att 
eleverna utvecklar yrkesidentitet, förstår yrkeskulturen och blir en del 
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats (GY 11). 

2.3 Kursen Vård- och omsorgsarbete 1  
I den här studien ligger fokus på kursen Vård- och omsorgsarbete 1 
(VÅRVÅR011 jämför Bilaga 4) som är en av elevens första kurser på 
Vård- och omsorgsprogrammet där den första APL- perioden ingår. 
Kursen är tänkt att behandla vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsper-

                                                        
1(http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-
ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola) 
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spektiv, inte enbart de eventuella sjukdomarna eller funktionsnedsätt-
ningarna. Kursen syftar till att elever ska få kunskaper om teorier och 
centrala begrepp inom vård och omsorg samt kännedom om hälso- och 
sjukvårdens och socialtjänstens historia och utveckling. De ska lära sig 
om smitta och smittspridning och hur det kan förhindras. I kursen ska 
eleverna få del av kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt 
och socialt. Eleverna ska lära sig att planera och utföra vård- och om-
sorgsuppgifter samt utvärdera sin egen arbetsinsats. De ska även ha 
kunskaper i hälsa och sjukvård där delegering kommer att behövas. I 
kursen förväntas eleverna även att lära sig att använda teknisk utrust-
ning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik, kom-
munikation och dokumentation. Eleverna ska lära sig att kommunicera 
och samarbeta med andra samt arbeta utifrån den enskilda människans 
önskemål och krav på stöd och hjälp. Kortfattat kan sägas att kursen 
syftar till att eleverna ska lära sig utveckla och utföra arbetsuppgifter på 
ett yrkesmässigt sätt, det vill säga etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergono-
miskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. 
Eleverna ska utveckla ett empatiskt förhållningssätt samt lära sig ta 
ansvar för patienter och brukare i olika arbetsuppgifter (Bilaga 4). 

2.4 Från Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) till 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

Enligt Gymnasieförordningen (1992:394) var arbetsplatsförlagd utbild-
ning (APU) en kursplanestyrd utbildning på Omvårdnadsprogrammet. 
Den genomfördes på en arbetsplats inom vård- och omsorg utanför sko-
lan och bestod av minst 15 veckors APU. APU: n skulle innehålla ga-
ranterad undervisningstid motsvarande 24 timmar i veckan. Syftet med 
APU var att arbetslivet skulle påverka innehåll och pedagogik i sko-
lorna, den påverkan uteblev dock enligt Skolverket (2000). I den dåva-
rande skolplanen skulle arbetslivskontakter som skolan hade redovisas 
för anordnare av APU. Skolinspektionens (2011) kvalitetsgransknings-
resultat visar att de flesta granskade skolorna inte gav eleverna den kva-
litet i det arbetsplatsförlagda lärandet som krävs i en yrkesförberedande 
utbildning. Det framkom att skolorna hade låga ambitioner och lärarna 
följde inte eller saknade resurser för att kunna följa hur eleverna utveck-
lades under sin APU. Dessutom användes inte kursplanerna under den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Det eleverna presterade under 
tiden de var på en arbetsplats bedömdes på oklara eller felaktiga grun-
der och ibland inte alls. Detta innebar att de betyg som sattes på en stor 
och väsentlig del av elevens utbildning inte var korrekta och likvärdiga. 
Vidare framkom det att handledare efterfrågade tydligare instruktioner 
och ett bättre samarbete med skolan. Den tidigare APU: n ersätts av, 
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enligt nuvarande gymnasieförordningen (2010:2039), arbetsförlagt lä-
rande (APL) och definieras som ”lärande på ett program som genomförs 
på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” (1 kap. 3 §). Utbildning-
ens fokus har flyttats från arbetsplatsförlagd utbildning (APU) till ar-
betsplatsförlagt lärande (APL), med intentionen att kunna säkerställa att 
det faktiskt sker ett lärande ute på de olika APL- arbetsplatserna. Yr-
keskunnande inom vård- och omsorg utvecklas både inom de skol- och 
arbetsplatsförlagda delarna i Vård- och omsorgsprogrammet. Det ar-
betsplatsförlagda lärandets betydelse har lyfts fram genom skärpta 
skrivningar i och med GY 11 som innebär att APL ska styras utifrån de 
olika ämnesplanerna (Skolverket, 2011a). Omfattningen på 15 veckor är 
fortfarande samma som före 2011 och ska ingå på alla nationella yrkes-
program. Begreppet arbetsplatsförlagt lärande (APL) anses på ett bättre 
sätt fånga de olika dimensionerna i den lärprocess som kan erhållas på 
en arbetsplats. På APL sker lärandet i en realistisk miljö under överin-
seende av en yrkeskunnig handledare och här kan eleven tillägna sig 
yrkeskunnande i ett reellt socialt sammanhang (SOU 2008:27). 
 
Myndigheten för skolutveckling (2004) har lyft upp framgångsfaktorer 
kring arbetsplatsförlagt lärande, till exempel hur ett fungerande pro-
gramråd uppnås. För att nå framgång är det viktigt med samverkan mel-
lan gymnasieskolan och arbetsliv och det krävs insatser såväl från sko-
lan som arbetslivet för att kunna nå dessa mål. Det framkom att pro-
gramråd är en av de viktigaste funktionerna som underlättar kontakten 
mellan skola och lokala arbetsgivare och som därigenom ökar till-
gången till APL-platser. Programrådet möjliggör även för skolan att 
delge viktiga synpunkter på utbildningen från branschen och från ele-
ver. Här kan även gymnasieutbildningens uppläggning samt utbildning 
för handledarna på APL-platserna planeras. En annan viktig förutsätt-
sättning för välfungerande APL är en bra handledarutbildning, där 
handledaren får kunskap om skolans mål samt kunskap om handled-
ningens lärprocesser. Enligt Skolverket (2014) ska skolan och APL-
platsen ha en nära samverkan med varandra. Skolan får genom samver-
kan möjlighet att förstå samt förändra skolan utifrån den yrkesmässiga 
utveckling som sker inom arbetslivet. Det är viktigt att skolan kvalitets-
säkrar arbetsplatsen, det vill säga att arbetsplatserna uppfyller de krav 
som finns på utbildningen (Skolverket, 2014 och AFS 2012:3). På flera 
skolor är det den enskilda läraren som fått delegation till uppgiften av 
rektorn, att skaffa APL-platser till elever. Vid anskaffandet av APL-
platser har yrkesläraren stöd i gymnasieförordningens 4 kap. 14 § där 
det står: 
 

För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en 
handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som 
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har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som 
även i övrigt bedöms vara lämplig. 
 

Förutom att eleven tilldelas en lämplig handledare, är det viktigt att 
skolan enligt Skolverket (2014) förbereder och informerar både handle-
dare och elev inför kommande APL-period. Vidare skriver Skolverket 
att handledaren ska ha god kännedom om vilka mål och kunskapskrav 
eleven ska arbeta mot. De tar även upp vikten av rutiner för att tydlig-
göra samverkan mellan skola och arbetsplats samt vikten av tid för fort-
löpande återkoppling. För den här studien är det APL i relation till kur-
sen Vård och omsorg 1 som studerats. APL i kursen Vård och omsorg1 
är vanligtvis den första APL-perioden för elever på Vård- och omsorgs-
programmet och den görs oftast inom äldreomsorgen.  

2.5 Bedömning av yrkeskunnande  

Syftet med studien är att undersöka hur vårdlärare och handledare reso-
nerar om bedömning av yrkeskunnande i kursen Vård och omsorg 1 
under elevens första APL-period. Yrkeskunnande på vård- och om-
sorgsprogrammet ska allsidigt bedömas av vårdläraren utifrån de nat-
ionella kunskapskraven för varje enskild kurs (SFS 2010:800). Det for-
mella ansvaret för betygssättning på kurser inom yrkesämnen vilar helt 
på vårdläraren, vilket innebär att vårdlärare ska försöka använda all 
information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kun-
skapskrav som finns för respektive kurs, även information från APL- 
platsens handledare. Utifrån det och på grund av att vårdläraren inte kan 
vara hela tiden på arbetsplatsen, behöver vårdlärare kommunicera med 
handledare inom APL om kunskapsmål som APL riktar sig mot för att 
få relevant information från handledare för bedömning och betygssätt-
ning (Skolverket, 2014). Enligt Skolverket (2012) ska således handleda-
rens bedömning uttryckt genom omdömen bidra till betygsunderlaget. 
Formerna och rutinerna för informationsutbytet mellan vårdlärare och 
handledare behöver enligt Skolverket utarbetas. Eleven har rätt till 
handledning under APL, men det ställs inga formella krav på handleda-
ren utöver att vara lämplig för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper 
och erfarenheter (Skolverket, 2012). Enligt skollagen ska betyg ges för 
varje avslutad kurs och bestämmas med hjälp av de kunskapskrav som 
har föreskrivits för en kurs. I skollagen (2010:800 kapitel 15 § 22) står 
det att: 
 

En kurs anses avslutad när undervisningstiden upphör. Betygssätt-
ningen ska ske i anslutning till denna tidpunkt. Beslut om betyg ska 
föras in i betygskatalogen i anslutning till att kursen har avslutats.  



 17 

 
Kunskapskraven för yrkeskurser är tänkt att precisera olika nivåer av 
det yrkeskunnande som eleverna utvecklar under sin utbildning. Betyget 
förväntas uttrycka i vilken utsträckning eleven har uppnått de nationella 
kunskapskrav som finns för varje enskild kurs och precisera det yrkes-
kunnande som eleverna har utvecklat vid kursens slut, en summativ 
bedömning. I gymnasieförordningen (2010:2039 kapitel 8 § 2) står det 
att ”kunskapskrav ska finnas för betygen A-E. Kraven för betygen A, C 
och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för respektive betyg. 
Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till övervä-
gande del för C är uppfyllda. Kravet för betyg B innebär att även kraven 
för C och till övervägande del för A är uppfyllda”. 
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Kapitel 3 Forskningsöversikt  

Denna studie fokuserar på bedömning av yrkeskunnande vid elevens 
första APL-period inom vård- och omsorgsprogrammet. I detta kapitel 
presenteras forskning av relevans för studiens syfte. Kapitlet inleds med 
att förklara hur litteratursökningen har gått till. Sedan presenteras tidi-
gare forskning med fokus på de centrala aspekterna om yrkeskunnande, 
det vill säga vad ses som yrkeskunnande inom vård och omsorg samt 
hur det utvecklas. Sista delen handlar om bedömning av yrkeskunnande. 

3.1 Litteratursökning 

Olika databaser har använts via universitetsbiblioteket vid litteratursök-
ningar. Databaser som använts har bland annat varit EBSCO, GOOGLE 
SCHOLAR, ERIC och LIBRIS. Sökorden som använts var ”bedömning 
av yrkeskunnande inom vård och omsorg”, “feedback”, ”yrkeskun-
nande”, ”specifika yrkeskunskaper”, arbetsplatsförlagd utbildning, ”yr-
keskompetens”. Sökning har även gjorts på engelska med sökord som 
”assessment of vocational knowledge in health and social care”, ”feed-
back”, ”vocational knowledge”, ”vocational knowledge and skills”, 
”workplace based learning”, ”workplace learning”. Specifik sökning har 
gjorts med sökorden ”undersköterska”. I huvudsak har svensk och nor-
disk forskning använts för studien eftersom utbildning av vård- och 
omsorgspersonal sker på någorlunda liknande sätt i de övriga nordiska 
länderna. Wyszyanska Johansson (under utgivning) har studerat arbets-
platsförlagt lärande inom Barn- och fritidsprogrammet i de nordiska 
länderna och kommit fram till att utbildningen sker på någorlunda lik-
nande sätt2. Det finns dock skillnader när det gäller utbildningarnas 
längd och upplägg vilket påverkar bedömningen av yrkeskunnandet. 
Wyszyanska Johansson har dock inriktat sig på Barn- och fritidspro-
grammet men det finns likheter inom vård- och omsorgsutbildningarna.  

                                                        
2 Motsvarande likheter kan man hitta i relation till vård- och omsorgsutbildningar inom de 
övriga nordiska länderna.                                          
https://studieinfo.fi/wp/yrkesutbildning/vad-kan-jag-studera-inom-yrkesutbildning/ 
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3.2 Vad ses som yrkeskunnande inom vård och omsorg 

Yrkeskunnande är ett mångfasetterat område och ett centralt begrepp i 
studien och kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Avgränsning av 
yrkeskunnande inom vård och omsorg i studien är äldreomsorgen på 
grund av att flera av dem som utbildas i Vård- och omsorgssektorn 
kommer att arbeta inom äldreomsorgen. Under elevernas första APL- 
period på Vård- och omsorgsprogrammet gör de flesta elever APL inom 
äldreomsorgen. Det blir också den delen av yrkeskunnande som blir 
viktigast att belysa. Enligt Mårtensson (2014) har lärande av yrkeskun-
nande historiskt sett skett på olika arbetsplatser i större utsträckning än 
vad som är fallet i dag. Hon menar att yrkeslärande kan ha andra be-
nämningar som till exempel arbetsplatsförlagt lärande. Vidare beskriver 
hon att forskning kring detta är väldigt omfattande och hänvisar till ett 
antal studier (Ellström och Hultman, 2004; Höghielm, 1998, 2005). 
Thunborg (1999, 2004) menar att en utbildning ger en inträdesbiljett till 
ett yrke som i sin tur leder till en formell kompetens. Törnquist (2004) 
beskriver att det är inom det praktiska arbetet som erfarenheter och 
yrkeskompetens förvärvas, eftersom arbetet är patientorienterat, regel- 
och rutinstyrt och anpassat till yrket. Törnquist menar även att de prak-
tiska kunskaperna värderas i ansvar, uppgifter eller lön och väger därför 
tyngre än de formella kunskaperna.  
 
I praktisk kunskap visar sig den tysta kunskapen indirekt och känne-
tecknar det yrkeskunnande som utövaren tillägnar sig indirekt utifrån att 
tänka analogiskt. Det vill säga att konkret få erfarenheter (Johannessen, 
1999; Carlgren 2009). Den tysta kunskapen är föränderlig och viktigt 
för yrkeskunnandet och kriterierna för vad som är tyst kunskap eller inte 
förändras över tid. När eleven är nybörjare inom vård och omsorg finns 
det inte så mycket tyst kunskap utan det utvecklas efterhand genom att 
eleven får erfarenhet i yrket och blir uppmärksam på återkommande 
mönster i hur människor mår och agerar i olika situationer. Men frågan 
är vad som kan ingå i begreppet tyst kunskap när eleven går första året? 
Yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation relateras alltid till en upp-
gift (Ellström, 1992). Eftersom denna studie berör första utbildnings år 
på Vård- och omsorgsprogrammet fokuserar på elevers första APL-
placering och vilka yrkeskunskaper som tydligast kan verbaliseras och 
vara centrala i kursen Vård och omsorg 1. Det blir svårt att tala om vad 
som är tyst kunskap och vad som är åtråvärd och viktigt för yrkeskun-
nandet som helhet. Vårdlärarna och handledarna nämnde tyst kunskap 
men frågan blir om vad som är möjligt för elever att ha tyst kunskap och 
hur ska de bedöma tyst kunskap under det första året. En fråga som är 
intressant att om det finns något som kommer till yttryck och kan verba-
liseras i första året och i den här specifika kursen. Intresse för den här 
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studien ligger i relation vad som är möjligt att språkliggöra och verbali-
sera och att det underförstådda kanske inte har så stort betydelse nu eller 
en fråga som är intressant att finns det något som kommer till uttryck 
Den kanske har mindre relevans i bedömningen under elevens första år 
på Vård- och omsorgsprogrammet. Det underförstådda är kanske sådant 
som inte har så stor betydelse under elevens första APL och kommer 
därför inte att få något större fokus i studien. 
  
Relationsskapande ses som en grundläggande aspekt i yrkeskunnandet 
inom vård- och omsorgsarbete (Drugge, 2003; Sipos Zackrisson och 
Baumgarten, 2013; Eliasson och Rehn, 2015; Berg Christoffersson, 
2015). Billet (2002, 2006) beskriver vikten av ett bra bemötande av en 
elev under elevens APL och att vägledning ute i verksamheten, exem-
pelvis handledning, underlättar för eleven i deltagandet. Verksamheten 
måste kunna förmedla vad som är viktigt yrkeskunnande, vilket kan 
vara osynligt för en nybörjare. Det som förmedlas till eleven är kun-
skapen som delas i arbetsgruppen. Enklare arbetsuppgifter och moment, 
kan för en nybörjare upplevas som svåra. Enligt Billet är det viktigt att 
eleven får bekräftelse på de olika arbetsmomenten av sin handledare. 
Alsterdahl (2002) har studerat i tre fallstudier med undersköterskor och 
mentalsköterskor om deras arbete med vårdtagare och anhöriga. I hen-
nes studie framkom att de utvecklar olika former av strategier som 
måste användas med precision för att vara verkningsfulla, ett praxis-
kunnande. Hon menar att erövrandet av yrkeskunnandet hos underskö-
terskor sker kollektivt, det vill säga att det är tillsammans med arbets-
kamraterna och patienterna som utveckling av yrkeskunnandet sker. 
Alsterdahl beskriver att för att arbetet som undersköterska ska fungera 
måste arbetslaget ha en gemensam blick och rytm. Thunborgs (1999) 
har i sin studie kommit fram att det är under det praktiska arbetet då 
undersköterskorna är tillsammans med andra som arbetat en längre tid 
inom yrket, som de lär sig kompetensen som yrket kräver. Thunborg 
menar att lärandet sker i samspelet mellan äldre och yngre samt mellan 
olika yrkeskategorier. Hon beskriver även formell och informell kompe-
tens och ger exempel på motsättningar. Ett exempel på motsättning kan 
vara att det kommer nya författningar och regler som sätter gränser för 
vad undersköterskan inom vård- och omsorg får göra.  Arbetsuppgifter 
som tidigare kunnat utföras med informell kompetens, exempelvis me-
dicindelning kräver idag en delegering av sjuksköterskan. Törnquist 
(2003) lyfter fram tre kunskapsområden som yrkeskunnande för perso-
nal inom äldreomsorg; kunskap om den äldre (normalt åldrande kontra 
sjukliga förändringar), medicinska kunskaper (åldersrelaterade sjukdo-
mar och medicinska åtgärder) och bemötandekunskaper (etik och kom-
munikation). Ahnlund (2008) beskriver att elever som läst på Omvård-
nadsprogrammet inte alltid har tillräcklig kompetens för att arbeta inom 
äldreomsorg. I sina intervjuer med enhetschefer och vård- och omsorgs-
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personal som arbetar inom både äldre- och handikappomsorgen fram-
kommer det att det finns brister i elevernas informella kompetens såsom 
empati, personlig lämplighet, ansvarsfullhet och social förmåga. 

Arbetet som vård- och omsorgspersonal utför kan beskrivas som det 
arbete som de flesta av oss utför dagligen, men som de äldre eller funkt-
ionshindrade inte klarar av på egen hand. De behöver hjälp och stöd 
med aktivitet i dagliga livet (ADL). Det kan handla om att hjälpa till 
med matning och mathantering, stöd till att sköta personlig hygien, 
sängbäddning, städa och göra rent hos de boenden samt att hjälpa dem 
att ta sin medicin (Ahnlund, 2008; Byström, 2013). Enligt Ahnlund 
(2008) och Törnquist (2004) läggs stor vikt på den medicinska inrikt-
ningen. Ahnlund (2008) skriver att den medicinska inriktningen det vill 
säga den vårdande inriktningen ökat inom äldreomsorgen, vilket i sin 
tur ställer krav på kompetens och utbildning hos personalen.  
 
Törnquist (2004) berättar att förmågan att skapa relationer till äldre och 
funktionshindrade är mer eller mindre något som tas för givet. Vidare 
tar Törnquist upp att vårdarna i sin tur prioriterade de medicinska kun-
skaperna samt vård- och omsorgskunskaperna. Trots att hushållsarbets-
uppgifter var det som var mest dominerande i arbetet inom äldreomsor-
gen, var det bara ett fåtal av informanterna som beskrev vikten av kun-
skap i dessa arbetsuppgifter. Törnquist beskriver också att den person-
liga kompetensen för vård- och omsorgspersonal var mer avgörande 
enligt cheferna än vad den formella utbildningen var. Den personliga 
kompetensen innebar; hur vårdbiträdet är som person (förmågan att ta 
initiativ, självständighet, kreativitet, flexibilitet), hur hen är mot de äldre 
(lyhörd, empatisk, medkänsla) och förmågan att ingå i ett arbetslag 
(samarbetsförmåga, pålitlighet, hur hen passar in). Igelström (2008) 
beskriver i sin tur att den kompetens som efterfrågas hos vård- och om-
sorgspersonal inom särskilda boendeformer är flexibilitet, anpassnings-
barhet, förmåga att se varje individ och kunna underlätta vardagen för 
de äldre är några viktiga aspekter. Andra egenskaper som framkom var 
att personalen skulle vara snäll, hjälpsam, tillmötesgående, trevlig, vän-
lig, duktig, arbetsam samt även ha tålamod. I ett flertal andra studier 
som studerat frågor om vilken utbildning och kompetens som behövs 
inom vård och omsorg, har det framkommit att vårdarens personlighet 
är viktig (Ahnlund, 2008; Drugge, 2003; Eliasson och Rehn, 2015). 
Ellström (1992) tar upp skillnader på formella kvalifikationer och fak-
tiska krav inom en arbetsplats. Eliassons och Rehns (2015) studie visar 
att vårdlärarna ansåg att de viktigaste egenskaperna hos vård- och om-
sorgspersonal är ett gott bemötande, att kunna kommunicera och visa 
empati. De använde sig av begreppet omsorgsdisposition. Det fanns 
ambivalens om dessa egenskaper var naturligt medfödda eller utveckla-
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des under utbildning. Byström (2013) har i sin tur studerat hur under-
sköterskor och vårdenhetschefer inom sjukvården uppfattar underskö-
terskornas yrkeskunnande. Hennes studie visar att cheferna lyfter fram 
både den formella kompetensen och kompetensen som förvärvas genom 
erfarenheter. Den formella kompetensen var mest avgörande för vilka 
uppgifter som ingick i undersköterskan yrkeskunnande, det vill säga den 
kompetens som kan styrkas med skriftliga dokument. Vidare jämförde 
Byström chefernas åsikter om yrkeskunnande med vad undersköters-
korna ansåg. Undersköterskorna tyckte yrkeskunnande var att vara bi-
dragande till verksamheten och att kunna utföra en del av sjuksköters-
kornas arbetsuppgifter. Vidare framkom att yrkeskunnandet lärdes ge-
nom de erfarenheter som endast kan fås genom praktisk övning och på 
detta sätt sker det informella lärandet. Undersköterskorna ansåg även att 
det var viktigt med det sociala samspelet samt arbetsgemenskapen på 
arbetsplatsen. Enligt Victor Tillberg (2007) är yrkeskunnande den kun-
skap som ger sig uttryck i handling. Det innebär inte nödvändigtvis en 
aktivitet inom vårdarbetet utan kan handla om att vara lugn, inte säger 
något eller att inte ingripa alls. Victor Tillbergs (2007) studie visar att 
vårdarbetarnas yrkeskunnande bärs fram av situationsbundna utgångs-
punkter som ofta står i stark kontrast till kvalitetssystem och organisat-
ionsmodeller utan sammanhang. Vårdarbetarna berättar om allvarliga 
lägen i olika vårdsituationer, där regler är svåra att följa, att improvisat-
ion och risktagande är en förutsättning för att genomföra de utmaningar 
de ställs inför.  

3.3 Hur yrkeskunnande utvecklas inom vård och omsorg 

I stor utsträckning fokuserar studier om yrkeskunnandet inom vård och 
omsorg på hur den anställda lär sig och utvecklas på olika arbetsplatser. 
Mästarlära enligt Kvale och Nielsen (2011) är en gammal tradition som 
handlar om att en lärling följer sin mästare och får utföra olika arbets-
uppgifter. Arbetsuppgifterna blir allt eftersom mer kvalificerade. 
Mästarlära, även kallat lärlingslära, är bundet till en specifik arbetsplats 
där lärlingen, i detta fall eleven, lär sig arbetet i samspelet med de äldre 
och mer kvalificerade kollegorna. Inom teorin betonas att lärandet sker 
via det aktiva deltagandet i det specifika sammanhanget. Genom att 
flytta fokus från det personcentrerade förhållningssättet till praktikge-
menskapen synliggörs lärandets sociala aspekter (Kvale och Nielsen 
2011). Mästarlära kommer från en annan hantverkstradition där det 
faktiskt fanns en mästare, men när det gäller undersköterskornas lärande 
handlar det om att lära sig på arbetsplatserna av någon som har varit 
anställd längre än praktikanten men inte nödvändigtvis under en mycket 
längre tid. Här framhålls att lärande ses på arbetsplatser som kopplat till 
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mästerlära men det glöms bort att det inte inom alla yrkesområden fun-
nits förutsättningar för att avlägga mästarprov.  
  
Enligt Ahnlund (2008) anses den grundläggande kompetensen inom 
yrket vara bra, men yrkeskompetensen får eleven via en bra arbetsmiljö 
och från sina arbetskamrater samt genom att vara tillsammans med bo-
ende. Thunborg (1999, 2004) menar att en utbildning ger en inträdesbil-
jett till ett yrke och som i sin tur leder till en formell kompetens. Tör-
nquist (2004) menar att undersköterskeutbildningen är viktig, då den 
medför kunskap och en helhetssyn på människan samt en ökad förstå-
else för vilka behov en äldre person kan ha. Astvik m.fl. (2001) beskri-
ver behovet av kompetensutveckling för personal för att kunna möta 
den vård, stöd och service som dagens omsorgstagare är i behov av.  
 
Sammanfattningsvis finns det olika studier som beskriver undersköters-
kans yrkeskunnande inom vård och omsorg och hur det utvecklas. Stu-
dier visar hur den anställda lär sig och utvecklas på olika arbetsplatser 
(Kvale och Nielsen 2011) och att grunden läggs genom teoretiska stu-
dier på skolan (Thunborg 1999 och 2004). Vilka begrepp som används 
skiljer sig mellan de olika studierna och kan benämnas i form av olika 
centrala aspekter. I de tidigare studierna (Ahnlund, 2008; Drugge, 2003; 
Eliasson och Rehn, 2015; Törnquist, 2004; Igelström, 2008) kan avläsas 
att vissa personliga egenskaper kan ses värdefulla för vård- och om-
sorgspersonal. Det framkommer olika praktiska och medicinska kun-
skaper och färdigheter för vård- och omsorgspersonal som ansågs vik-
tiga (Ahnlund, 2008; Törnquist, 2004). Studierna (Alsterdahl, 2002; 
Thunborgs, 1999) visar också att arbetslaget och det kollektiva lärandet 
har stor betydelse för yrkeskunnandet. Det finns studier (Johannessen, 
1999; Ellström, 1992; Carlgren, 2009) som beskriver den tysta kun-
skapen och hur den kommer i uttryck inom den praktiska verksamheten. 
Intresse för den här studien ligger i relation vad som är möjligt att 
språkliggöra och verbalisera och att det underförstådda kanske inte har 
så stort betydelse nu eller en fråga som är intressant att finns det något 
som kommer till uttryck. Den kanske har mindre relevans i bedömning-
en under elevens första år på Vård- och omsorgsprogrammet. Det un-
derförstådda är kanske sådant som inte har så stor betydelse under ele-
vens första APL och kommer därför inte att få något större fokus i stu-
dien. Av nämnda studier är de flesta gjorda via intervjuer och en del 
studier har även kompletterats med enkäter eller observationer. Denna 
studie är en intervjustudie, men den har även med material som till en 
viss del möjliggör en dokumentstudie till skillnad från andra studier. 
Denna studie skiljer sig även från de andra studierna genom att den 
handlar om bedömning av yrkeskunnande under det första arbetsplats-
förlagda lärandet i kursen Vård och omsorg 1.   
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3.4 Bedömning av yrkeskunnande 

Yrkeskunnande är ett yrkesmässigt förhållningssätt som eleverna för-
väntas utveckla bland annat med stöd av de bedömningar som görs un-
der APL. Avsnittet kommer att handla om både formativ och summativ 
bedömning. Svensk forskning som kompletteras med nordisk samt en 
del internationella studier har använts som utgångspunkt för kapitlet. 
Bedömning är ett mångfacetterat område och bedömning kan ske ge-
nom både summativ bedömning som sammanfattar elevens kunskaps-
nivå för att beskriva ett resultat och formativ bedömning som utvecklar 
elevens kunskaper och lärarens undervisning inom olika utbildningar. I 
bedömningsforskning och i olika styrdokument förekommer begrepp 
summativ och formativ bedömning. Förutom att bedömning har en be-
tygsättande och selektiv funktion ska den även förbättra undervisningen 
samt utveckla lärandet (Korp, 2003; Lundahl, 2011; Jönsson, 2012, 
Lauvås, 1998). Korp (2011) har i sin forskning belyst kunskapsbedöm-
ning. ”Hur kan man veta vad någon annan kan och vet?” Syftet med 
forskningen var att försöka ge en av övergripande bild av hur kunskaps-
bedömning beskrivs och diskuteras. Hon visar hur bedömningen i sko-
lan är beroende av vilken kunskapssyn samhället har. Carlsson, Gerre-
vall och Pettersson (2013) skriver att bedömning av yrkeskunnandet är 
komplext och att metoder måste hittas för att fånga upp de alla olika 
kvaliteter som tillsammans utgör det som kallas yrkeskunnande. Be-
dömningsmetoder har därför utvecklats av yrkesutbildningar för att de 
ska bli mer utförliga. Under elevens APL genomförs en uppföljning 
som kan ses som både formativ och summativ bedömning. Formativ 
bedömning kan förekomma då det ska göras en uppföljning av APL-
perioden där handledare, vårdlärare och elev medverkar och den 
summativa bedömningen kan användas vid APL-periodens slut, då ele-
ven ska ha ett betyg på kursen och handledaren ska bidra med informat-
ion till vårdlärarens betygsättning.  

Summativ bedömning 
Summativ bedömning är bedömning för betyg på en kurs eller någon 
typ av slutbedömning, som exempelvis yrkesprov, gesällprov, mästar-
brev som ställer yrkeskunnandet i relation till yrkesutbildning och ar-
betsplats. Den summativa bedömningen kan innebära att bedöma vilka 
kunskaper eleven tillägnat sig efter det att lärandet ägt rum (Lundahl, 
2011; Lindström och Lindberg, 2006; Volante m. fl, 2010). Det kan 
finnas olika syften när det gäller bedömning eller utvärdering som till 
exempel att kontrollera en elevs inhämtade kunskap eller hur långt ele-
ven kommit i sin kunskapsutveckling.  Bedömningen genomförs oftast 
genom prov eller test som bedöms summativt (Carlsson, Gerrevall och 
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Pettersson, 2013; Josefsson Bostani och Josefsson, 2009). I summativ 
bedömning riktas fokus mot färdiga produkter eller resultat i bedöm-
ningen av kunskap. Sadler (1989) skriver också att syftet är att summera 
en elevs uppvisade kunskaper och summeringen är främst tänkt som 
betygsunderlag som sammanfattas i slutet av en kurs som ett certifikat 
(Sadler, 1989). Bedömningsformen används därför mest i selektivt syfte 
då ett urval ska ske eller för att rangordna elevers prestationer (Korp, 
2003). Bedömningstraditionen i yrkeskunnande är inte något nytt och 
har sedan länge funnits inom hantverksyrken (Carlsson, Gerrevall och 
Pettersson, 2013). Winch (2013) beskriver också att det genom tiderna 
funnits olika sätt att bedöma yrkeskompetens, som exempel på detta 
finns vid frisörutbildningen ett gesällprov och vid El- och byggpro-
grammet genomförs ett yrkesprov. När det gäller bedömning i kursen 
Vård och omsorg 1 under APL så finns det två typer av bedömningar 
både summativ och formativ bedömning används under APL-perioden.  

3.5 Formativ bedömning 

I denna forskningsöversikt ligger fokus i huvudsak på det som sägs i 
relation till yrkesutbildning men där det inte finns väljs ibland forskning 
om grundskolan för att ha något att förhålla sig till. Hirsh och Lindberg 
(2015) tar upp att det finns cirka 2000 artiklar som till övervägande 
delen handlar om formativ bedömning och endast cirka 340 av dem 
handlar om formativ bedömning på grundskolan, övriga handlar om 
bedömning inom högskolan och få studier inom gymnasieskolan. Hirsh 
och Lindberg (2015) påpekar att merparten av forskning om formativ 
bedömning är relaterad till högskolan och deras översikt berör grund-
skolan.  

Formativ bedömning i grundskolan  
Hattie och Timpley (2007) har haft stor betydelse för bedömning inom 
skolan då de huvudsakligen har baserat sitt forskningsområde om be-
dömning inom grundskolan. De har utarbetat en modell som utgår från 
tre frågor: Var är jag nu? Vilka är mina mål? Hur når jag dit? Varje 
fråga relateras till fyra olika nivåer: uppgift, process, självreglering och 
person. Vid bedömningen är det viktigt att eleverna känner till kriterier-
na i förväg och att de förstår dem. Eleverna har rätt att veta på vilka 
grunder bedömningar görs, eftersom det har betydelse för deras fram-
tida chanser att till exempel komma in på en utbildning. Bedömningen 
ska vara genomskinlig, så att de förstår varför deras prestationer har 
bedömts på det ena eller andra sättet och att bedömningen enbart utgår 
från de på förhand definierade kriterierna. Även i formativ bedömning 
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är det centralt att eleverna får hjälp att tolka sina egna och andras pre-
stationer i förhållande till kriterierna. Då fungerar kriterierna som en 
vägledning i elevernas lärprocess (Hattie och Timperley, 2007). Fler 
forskare tar upp behovet av att utforska bedömning inom själva under-
visningsinteraktionen (Sadler, 1989, 2010; Wiliam, 2011; Havnes m.fl. 
2012). Både Black och Wiliam (2009) samt Hattie och Timperley 
(2007) menar att feedback påverkar elevens lärande. Används den på 
rätt sätt kan även effekter ses på elevens egen syn på vad hen kan. For-
mativ bedömning kan användas till stor fördel vid lärares planeringsar-
bete och för dialog mellan elever och lärare kring lärandeprocesser. 
Flera undersökningar visar att elevernas lärande förbättras när formativ 
bedömning får högre kvalitet (Lindström och Lindberg, 2007; Sadler, 
1989; Black och Wiliam, 2009). Formativ bedömning är egentligen 
flera olika strategier som är relaterade till de fem strategierna för forma-
tiv bedömning (Hirsh och Lindberg 2015). De ger exempel på olika 
fenomen under paraplybegreppet formativ bedömning. Bedömning för 
lärande är kamratbedömning, självbedömning, klassrumskommunikat-
ion inklusive olika typer av frågor samt feedback till eleverna. När det 
gäller formativ bedömning inom APL så är det någonting som vårdlära-
ren och handledaren ska göra tillsammans med eleven i så kallad tre-
partssamtal som rimligen borde hjälpa till med det. Dels ska vårdläraren 
och handledaren kunna säga något om elevens prestationer på arbets-
platsen och vad eleven behöver bli bättre på och arbeta vidare på dels 
behöver de även fundera på vad det är för några arbetsuppgifter som 
eleven behöver få tillgång till för att också det som eleven ska lära sig i 
relation till kursen ska bli möjligt. (jmf Berglund och Lindberg, 2012). 
En central aspekt och en av de fem strategierna av formativ bedömning 
som handlar om att stödja elevernas utveckling är elevers självbedöm-
ning i syfte att de själva ska kunna få ökad kontroll över sitt lärande. 
Elevens självskattning eller självbedömning med hjälp av kriterier blir 
ett sätt att ”lära sig“ och är en bärande komponent i formativ bedöm-
ning. Kriterierna fungerar då som en vägledning i elevernas lärprocess. 
För att självbedömning ska fylla den funktionen behöver eleverna ha 
hjälp med att tolka kriterierna och att analysera kvaliteter i egna och 
andras arbeten utifrån dem (Hirs och Lindberg, 2015; Shute, 2008; Hat-
tie och Timperley, 2007; Wyszynska Johansson 2015). Jönsson (2012. 
s. 36) menar att ”De behöver se exempel på lösningar och svar på olika 
kvalitetsnivåer och de behöver se, analysera och diskutera olika lös-
ningar på samma problem utifrån frågan “Vad är kvalitet? ”. 
 
Både Black och Wiliam (2009) samt Hattie och Timperley (2007) me-
nar att feedback påverkar elevens lärande. Används den på rätt sätt kan 
även effekter ses på elevens egen syn på vad hen kan. Även Shute 
(2008) menar att en viktig del i att få en så bra feedback som möjligt är 
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att eleven förstår undervisningsmålen och kan se koppling mellan mål, 
feedback och bedömningskriterier. Vidare beskriver hon att elevens 
förmågor och färdigheter utvecklas genom elevens övande. Misstagen 
som eleven gör är en del av en lärprocess och att eleven ska tycka att 
målen är tydliga, intressanta och möjliga att uppnå. Shute (2008) förkla-
rar att om feedbacken bygger på tidigare kunskaper eller bedömningar 
uppnås den bästa effekten på feedback eftersom den bygger på råd om 
fortsatt utveckling. Detta har visat sig särskilt viktigt för elever med 
låga skolresultat. Boistrup Björklund (2007) belyser två viktiga delar 
när det gäller feedback som eleven får i samband med formativ bedöm-
ning. Den ena delen handlar om att eleven blir medveten om vad hen 
kan och också vilka kvaliteter som hens prestationer visar. Lärarens 
uppgift är att hjälpa eleven att utveckla kunskap om och tilltro till sitt 
kunnande som utgångspunkt för elevers fortsatta lärandeprocesser. Den 
andra delen handlar om att eleven blir medveten om vad hen ska foku-
sera sitt lärande på framöver. Tillsammans med lärare kan eleven sätta 
upp nya konkreta mål för sitt lärande. Dessa mål bör relateras till styr-
dokumentens (läroplanen, kursplaner och/eller lokala arbetsplaner) mål 
och kriterier. Boistrup Björklund (2010) har i en annan studie beskrivit 
bedömningshandlingar relaterade till feedback och vilka betydelseskap-
ande verktyg som används. Kommunikationen analyserades genom 
olika typer av diskurser som möjliggjorde elevernas aktiva deltagande i 
olika grad. Studien visade att problemlösning och att ge utrymme för 
reflektion, ökade elevernas engagemang och lärande. Korp (2006) me-
nar att betygen speglar elevernas kunskapsnivå i förhållande till de nat-
ionella kriterierna är också en förutsättning för att betygen ska vara 
likvärdiga, vilket i sin tur är ett villkor för att de ska fungera som ur-
valsinstrument. Flera svenska studier i grundskolan och gymnasiet visar 
dock att det finns en stor variation mellan och inom skolor i hur betygen 
sätts och att normrelaterade bedömningsmodeller fortfarande kan leva 
kvar och påverka betygen (Korp, 2006). 

Formativ bedömning i yrkesutbildning 
Formativ bedömning utgör en del av det som sker under APL-perioden 
ibland tillsammans med handledaren och ibland i trepartssamtal med 
eleven, handledaren och vårdläraren. Det är viktigt med uppföljnings-
frågor för att stärka eleven. Vårdläraren och handledaren ska göra upp-
följning tillsammans och trepartssamtal borde rimligen hjälpa till med 
det. Dels ska de kunna säga något om elevens prestationer på APL-
arbetsplatsen och vad eleven behöver arbeta vidare med och bli bättre 
på men dels behöver de också fundera över vad det är för arbetsuppgif-
ter som eleven behöver få tillgång till för att det som eleven ska lära sig 
i relationen med kursen Vård och omsorg 1 faktiskt ska bli möjligt. 
Lindberg (2013) beskriver att bedömning i arbetslivet är ovanlig även 
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om kunskapsbedömning är en central aspekt så har den fått betydligt 
mindre uppmärksamhet i bedömningssammanhang. Även enligt 
Ecclestone (2007) finns det inte lika mycket forskat om bedömning om 
yrkeskunnande som det finns forskat om bedömning av skolämnen. Det 
är inte lätt att ge feedback på rätt nivå mot målet för undervisningen så 
att den bidrar till enskilda eller hela elevgruppens lärande. Skiljer sig 
den sociala och kulturella bakgrunden mycket mellan läraren och eleven 
blir feedbacken svårare. Medvetna och omedvetna föreställningar och 
förväntningar på elever kan färgas av från läraren om hen har en annan 
etnicitet och kulturell tillhörighet än eleven (Sandberg, 2012). 
Tanggaard (2004) och Tanggaard och Elmholdt (2008) lyfter fram be-
greppen praxisevaluering för den bedömning som sker som en del av 
undervisning och praktik (apprenticeship assessment eller contextual 
assessment). Bedömningsformen upplevs viktig ur elevperspektiv, då 
den används i den aktuella situationen eleven befinner sig i, vare sig det 
är i skolan eller på en praktikplats. Eleven får direkt återkoppling på sitt 
resultat under den pågående utvecklingsprocessen, vilket eleven upple-
ver som meningsfullt.  
 
Ekström (2008) har i sin tur studerat feedback i form av yrkeslärares 
värderande kommentarer till studenter inom slöjdämnet under deras 
redovisningstillfällen. När det handlar om positiva omdömen visar stu-
dien att det till stor del handlar om ospecifikt beröm av produkten, me-
dan negativa omdömen pekar ut en specifik del av produkten eller pro-
cessen. Ekström kallar denna kritik för ”inlindad”, den formuleras till-
sammans med förmildrande delmoment. Därmed lämnas mycket ansvar 
till studenternas egen förståelse och lärtillfällena minskar när den åter-
koppling som ges är otydlig. 
 
Kvales (2004) studie tar upp bedömning på arbetsplatser och visar på 
olika aspekter av bedömning som inte är förenliga med skolans sätt att 
bedöma. I samband med forskning om lärarutbildning i arbetslivet har 
han uppmärksammat bedömningar som förekommer i arbetslivet. Vi-
dare konstaterar Kvale att ett vanligt men inte uppmärksammat uttryck 
för bedömning är då lärlingen ges ökat ansvar i form av nya eller mer 
krävande arbetsuppgifter. I botten ligger ofta, men inte alltid, ett erkän-
nande av det yrkeskunnande lärlingen visat upp i relation till tidigare 
arbetsuppgifter. Kvale har identifierat olika bedömningsformer som 
självbedömning, bedömning i bruk och kollegial bedömning. Framför-
allt visar de på aspekter av bedömning som kanske inte är förenliga med 
skolans sätt att göra bedömningar på eller kanske skolan inte riktigt 
uppmärksammar sådana saker. Kvale (2004) beskriver elevens självbe-
dömning i yrkesutbildning genom att på en arbetsplats så förutsätts 
också bedömning av eget arbete. Självbedömning av vissa aspekter av 
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yrkeskunnandet ska rimligen ske på arbetsplatsen. Det hjälper eleven att 
se vad hen kan och vad som behöver befästas och därigenom blir ar-
betsplatsens kvalitetskrav synliga för eleven och att det inte är enbart ett 
krav från en lärare. Wyszynska Johansson (2015) har studerat bedöm-
ning av yrkeskunnande kopplat i näraliggande ämnen på Barn- och fri-
tidsprogrammet. Där fokuserar hon på bedömning i skärningspunkten 
mellan skolförlagd utbildning och APL. I studien framkom att skrift-
språket inom yrkeskunnandet var viktigt men eleverna ansåg att åter-
koppling på yrkeskunnandet var bristfällig. Feedbacken dröjde, uppfat-
tades som ospecifikt eller uteblev. Kommentarer från läraren gav inte 
eleven tillräckligt stöd till progression av sitt yrkeskunnande. Eleverna 
framstod som passiva mottagare av den återkoppling som de fick inom 
det skol- och arbetsplatsförlagda lärandet. Vidare framkom i studien att 
lärarna använde sig av själv- eller kamratbedömning för att göra elever-
na mer elevaktiva inom bedömningsformer, men eleverna avfärdade 
dessa bedömningsformer.  
 
Johansson (2009) har i sin studie kommit fram till att elever upplever 
bedömning av yrkesämnen som otydlig. Vidare framkom att elevernas 
prestationer under APL inte hade någon större inverkan på bedömning-
en av yrkesämnen. Eleverna i sin tur önskade att yrkeskunnandet som 
de utvecklat inom arbetslivet skulle värdesättas högre vid bedömning av 
yrkesämnen. Lagström (2012) studie som berör lärlingsutbildning be-
skriver i sin tur att bedömning av elevers prestationer är mångfasetterad, 
eftersom bedömningen till en viss del baseras på information från hand-
ledaren. Det finns därför en relativt stor variation i yrkeslärarnas tillvä-
gagångsätt vid bedömning av elever. Vidare beskriver hon att elevens 
närvaro används som grund för bedömning och elevens sociala förmåga 
samt att eleven passar tider på APL-platsen. Studien visar att bedöm-
ningen förflyttats från yrkeslärarna och skolan till APL-verksamheterna 
och ibland till vinstdrivande företag. Pedagogerna blir vid bedömningen 
beroende av handledarna. Läraren ges inte tillräckligt med tid och hen 
saknar tillsyn, vilket leder till att läraren har mer en organisatorisk kon-
troll. Detta leder dels till att handledaren bedömer och att handledaren 
har det pedagogiska och kunskapsmässiga ansvaret (Lagström, 2012).  
 
Sandberg (2010, 2011) berättar hur elever har svårigheter med att förstå 
kursmål och betygskriterier samt hur dessa ska omsättas till yrkeskun-
nande. Däremot förstår eleverna vilket yrkeskunnande som arbetslivet 
förväntar att eleverna förvärvat. Vidare beskriver Sandberg att elevernas 
yrkeserfarenheter utgör grunden för bedömningen, men eleverna förstår 
inte bedömningsprocessen. Eleven är medveten om att hen klarat kursen 
men inte på vilka bedömningsgrunder. Ett exempel är Berglund (2009) 
som har studerat betygsättning av elevers kunskaper i byggprogrammet. 
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Resultatet av hennes studie visar att eleverna bedöms dels i förhållande 
till kursplanernas styrdokument och dels i förhållande till byggbran-
schens lärlingssystem. Arbetsgivarna förväntas ge underlag för bedöm-
ning till läraren men det saknas underlag för bedömning inom arbetsli-
vet, det vill säga kunskaper om styrdokument som ger den formella 
grunden för bedömning och betygsättning. Rutiner för hur skola och 
arbetsliv kan samverka vid bedömningen saknas. Elevers kunskaper 
verkar betygsättas på otydliga grunder och bristande underlag där ex-
empelvis antal timmar fungerar kvalificerande för eleven. Tsagalidis 
(2003, 2008) i sin tur har gjort två studier inom Hotell och restaurang-
programmet om vad som ligger till grund för bedömning och betygsätt-
ning av elevers nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper. 
Tsagalidis (2008) identifierar sju nyckelkvalifikationer som innefattar 
tre dimensioner (personlig, kognitiv, social/interaktiv dimension). 
Nyckelkvalifikationerna är: självständighet, planeringsförmåga, pro-
blemlösningsförmåga, samarbete, kundkontakt, kommunikation och 
initiativkraft.  Nyckelkvalifikationerna enligt Tsagalidis (2008) bedöms 
att vara mer värdefulla än de specifika yrkeskunskaperna. Lärarna stäl-
ler höga krav på yrkeskunskaper men värderar dessa lågt vid bedöm-
ningen. Hon argumenterar att yrkeslärare på hotell- och restaurangut-
bildning i sin bedömning lutar sig mot sina erfarenheter från arbetslivet 
som eleverna saknar och därför blir kraven osynliga. Därför ifrågasätter 
hon bedömningens validitet inom det yrkesprogram hon studerat.  
 
I en studie av Häckner, m.fl. (1995) studerades Fordons- och Omvård-
nadsprogram på en skola och Elmekanik- och Textilkonfektionspro-
gram på en annan skola. I studien försökte de kartlägga metoder för 
utveckling av elevers lärande och lärarnas uppfattning om undervis-
ningen och arbetet i klassrummet. Undersökningen lyfter fram vikten av 
kommunikation som påverkar förståelsen av både till exempel be-
tygskriterier och undervisningsmål. Bedömningssituationen upplevs 
som komplex utifrån lärarperspektiv eftersom elevernas uppfattningar 
eller syn om hur de bedöms särskiljer sig från lärarens. Lindberg (2003) 
beskriver att yrkeslärarna ansåg att betygssystemet legitimerade deras 
krav på elevernas kunskaper för godkänt betyg. Konsekvenserna av 
införandet har ökat tydligheten om kursmålsbeskrivningar och be-
tygskriterier för att eleverna ska kunna uppnå godkändgräns. De hög-
presterande elever är inte längre i fokus utan nu riktas fokus på dem 
som riskerar att inte bli godkända. Lindbergs studie bidrar till en ökad 
förståelse för hur kriterier uppfattas av lärarna och hur de kan använda 
styrdokument på ett mer målinriktat sätt. Detta ökar även förståelsen för 
bedömningsfrågor och metoder. Stenström och Laines (2006) studie 
handlar om att identifiera kvalitetskriterier för bedömning och de be-
skriver att praxis-orienterad bedömning påminner om formativ bedöm-
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ning. Stenström och Laine beskriver att den praxis-orienterade bedöm-
ningen sker i autentiska miljöer (på arbetsplatser) och i samspel med 
elev, handledare och lärare.  
 
Kemmis och Engström (2011) har i två studier i Australien och Sverige 
undersökt hur yrkeslärare, bland annat vård- och omsorgslärare, definie-
rar yrkespedagogik och yrkeskompetens samt vilka kompetenser de 
anser vara viktiga för studenterna att erövra. Enligt yrkeslärarna finns 
spänningar mellan skola och arbetsliv, till exempel i vilken grad arbets-
livet ska få påverka yrkesutbildningarna och hur stor påverkan omdö-
met från handledaren skall ha hos läraren vid betygsättning. Hegenders 
(2010) har studerat lärarutbildares och handledares gemensamma ansvar 
för bedömning av lärarstudentens yrkeskunskaper under deras VFU. 
Enligt Hegender bedömer handledare lärarstudenternas kunnande uti-
från olika kunskapstraditioner som bygger på profession och erfaren-
hetsbaserad kunskap. Läraren bedömer däremot utifrån den akademiska 
kunskapstradition som är styrd av läroplaner. Hegenders resultat visade 
att de formativa bedömningarna vägde tyngre under bedömningssamta-
len, det vill säga vad studenterna kunde förbättra och inte vad de kunde 
eller vad kursbetyget representerade i förhållande till VFU. I treparts-
samtalen dominerade de relationella, emotionella och omhändertagande 
aspekterna av elevens prestationer och det som var viktigast examinera-
des skriftligt. När lärare gör bedömningar och när det gäller lärarstuden-
ternas yrkeskunnande, blir det ofta de sociala aspekterna som bedöms 
snarare än lärarstudenternas yrkeskunnande. Hegenders (2010) studie 
visar även på att lärarens bedömning vägde mer än handledarens och 
det var läraren som hade legitimitet att sätta betyg.  
 
Liknande resultat framkom även i Berglund och Lindberg (2012) att 
uppföljning av två och trepartssamtal och bedömning av elevernas yr-
keskunnande som kom till uttryck på APL-platsen grundades på munt-
liga berättelser både från handledare och eleven. Det framkom att tre-
partssamtalen prioriteras högt i intervjuerna med lärarna, såsom på olika 
nivåer av styrdokument, men flera faktorer bidrar till att de inte får den 
prioriteten i arbetet. Bedömningssamtalen fungerar som formativ be-
dömning, det vill säga eleven får feedback i sitt yrkeskunnande och 
information om vad hen ska utveckla mer i sitt arbete. Vidare framkom 
att det fanns elever som aldrig eller sällan fick besök av läraren på APL-
platsen. Handledaren följde dock elevens yrkesmässiga utveckling dag-
ligen under praktiken. Det framkom även att yrkeslärarens förutsätt-
ningar för att förstå innehållet i trepartssamtalen var beroende av yrkes-
områdets arbetsuppgifter, redskap och fackspråk. Då yrkesläraren sak-
nade antingen utbildning eller arbetslivserfarenhet inom yrket, fokuse-
rade läraren istället mer på elevens sociala kompetens och beteende. 
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Colley och Jarvis (2007) har undersökt samspelet mellan formella och 
informella aspekter vid kompetensbaserad bedömning av lärlingselever 
inom fordonsnäringen i England. Enligt studien ska bedömningen om-
fatta en opartisk process där läraren tar hänsyn till både process och 
resultat och bedömer elevens kunskap och kompetens som en helhet. 
Detta sker genom olika frågor och observationer på APL-platsen och 
formell bedömning på skolan. När de praktiska delarna ska bedömas 
visar studien att det finns ett samspel mellan det formella och informella 
och att även personliga egenskaper värderas. Bedömningen kunde ske 
enbart av handledarens utsagor där läraren litar på handledarens be-
dömning. Studien visar också på att eleven kunde nå ett godkänt betyg 
trots brister i kurskraven under APL eftersom de teoretiska delarna bli-
vit godkända på skolan. Colley och Jarvis (2007) menar att yrkeskultur 
speglas av arbetsgivarens krav på personligheten som exempelvis ”en 
bra kille” som utkristalliserar utifrån elevens kön, ras och klasstillhörig-
het. Vidare menar de att om bedömningen skulle vara mer formaliserad 
skulle även felaktiga och otydliga bedömningar undvikas. Sandal m.fl. 
(2014) har gjort en liknande studie utifrån elevperspektiv inom Vård- 
och omsorgsprogrammet i Norge. De menar att bedömning i APL 
främst är formativ med olika aktörer involverade i bedömningen, näm-
ligen studenter, lärare och APL- handledare. Vidare beskriver de att 
riktlinjerna för bedömning är vaga och kräver ett nära samarbete mellan 
de berörda parterna. Samarbetet är krävande och det finns en mängd 
olika metoder för bedömning. Deras resultat visar att det är olika kul-
turer som möts vid bedömning inom skolan och arbetsplatsen. Sandal 
m.fl. rekommenderar en öppen dialog i bedömningen mellan skolor och 
arbetsplatser för att överbrygga klyftan mellan de berörda parterna. 
Vidare menar de att om det oftare för en dialog med eleven så blir det 
tydligare för eleven att förstå innebörden av formativ bedömning. 

Matriser som redskap för bedömning 
Ett sätt att systematisera kunskapsbedömning kan vara att arbeta med 
bedömningsmatriser som även förekommer på de olika APL-platserna 
inom vård och omsorg. Kjellström (2007) förklarar att bedömningsma-
triser kan användas för att definiera olika aspekter på den kunskap som 
ska bedömas och anger olika kvalitetsnivåer i relation till dessa. I en 
vanlig matris innehåller den första kolumnen de olika aspekterna och 
den första raden benämningar av olika kvalitetsnivåer (till exempel 
”behöver förbättras”, ”godtagbar”, ”bra”, ”utmärkt”). De andra rutorna i 
schemat innehåller kriterier som är beskrivningar av hur arbetet eller 
lösningen ser ut på de olika kvalitetsnivåerna. För att matrisen ska fun-
gera ska aspekterna vara tydligt relaterade till målen för undervisningen, 
kriterierna tydliga och konkreta.  Bedömningsmatriser kan utformas 
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som stöd för en helhetsbedömning av en elevs kunskap inom ett område 
eller för bedömning av specifika uppgifter. Även Jönsson (2012) be-
skriver användandet av matriser för bedömning av yrkeskunnande. Ma-
triserna menar Jönsson kan ha sitt ursprung från kunskapstaxonomier. 
En taxonomi sätter in kunskapen i ett fack av olika kategorier för att 
synliggöra kriterier och kvalitativa progressionsnivåer. Kunskapen 
bockas sedan av genom observerbara handlingar och på så vis förstärks 
validiteten av bedömningen (Jönsson, 2012).  
 
Sammanfattningsvis är forskning om bedömning av yrkeskunnande i 
arbetslivet begränsat i antal. Det är flera som har intresserat sig för be-
dömning i professionsutbildningar men få som undersöker vad som 
bedöms i relation till yrkeskunnande, hur studenter förväntas visa sitt 
yrkeskunnande i olika examinationsformer, vilka som genomför be-
dömningarna och mot vad studenters yrkeskunnande bedöms. När det 
gäller summativ bedömning i studien handlar det om den bedömning 
som görs vid APL-periodens slut. Det vill säga vad det är för underlag 
som vårdlärare och handledare har för att sätta slutbetyg för kursen 
Vård och omsorg 1 efter APL-perioden. Formativ bedömning utgör en 
del av det som sker under APL-perioden.  Gemensamt bidrar de olika 
studierna till att konkretisera hur bedömning går till i stort samt hur 
bedömning av yrkeskunnande inom yrkesprogram kan se ut. Begrepp 
som kan ses som relevanta aspekter i studien har lyfts fram för att tyd-
liggöra bedömningsprocessen. De tidigare studierna beskriver formativ 
bedömning och bedömningssituationer och olika redskap för bedöm-
ning lyfts fram. Dessa redskap kan vara till exempel feedback till elever 
och trepartssamtal där elev, lärare och handledare medverkar. Andra 
redskap för bedömning kan vara matriser och checklistor där olika 
nyckelkvalifikationer är framträdande. Även redskap som styrdokument 
såsom kursplaner, betygskriterier, bedömningskriterier och bedöm-
ningsmatriser träder fram. De flesta studierna är gjorda via intervjuer, 
en del studier har även kompletterats med fokusgruppsintervjuer eller 
observationer. I och med att de intervjuade emellanåt hänvisar till do-
kumenten är det också möjligt att få indikationer om hur dokumenten 
används. Denna studie skiljer sig även från de andra studierna genom att 
den handlar om bedömning av yrkeskunnande under det arbetsplatsför-
lagda lärandet vid elevens första APL inom Vård- och omsorgspro-
grammet. Detta bidrar till att komplettera befintlig forskning. 
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 Kapitel 4 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs de val och ställningstaganden som gjorts när det 
gäller teoretiska perspektiv. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 
sociokulturellt lärande, efter det kommer en beskrivning av redskap och 
mediering vidare om situerat lärande och praxisgemenskaper. Slutligen 
kommer en beskrivning av sociokulturellt perspektiv och bedömning 
samt teorins relevans av lärandeteorier i relation till syfte och frågeställ-
ningar till studien. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande  

De teoretiska glasögon som valts för studien har skett med stöd av 
Säljös (2000; 2015) syn på sociokulturellt lärande, där fokus lagts på 
speciella redskap som medierar lärande. Studien har även tagit stöd av 
Lave och Wengers (1991) teori om situerat lärande. Säljös bakgrund 
kommer från psykologi, pedagogik och bygger främst på en tråd från 
Vygotsky (1978/1934) medan Lave och Wenger kommer från socialan-
tropologin och först senare relaterar till Vygotsky. Delvis har Lave, 
Wenger och Säljö olika rötter, men de är närliggande i sina teorier och 
de är eniga om att det sociala är betydelsefullt för lärande som sker i 
sociala sammanhang och är socialt situerat. Från Lave och Wengers 
studie används begreppet praxisgemenskap och från Säljö hämtas dess-
sutom begrepp som mediering, språk och redskap för att på så sätt förstå 
vad det är som händer när vård- och omsorgseleverna ska bedömas när 
de är på sin första APL. Gipps (1999) bidrar till studien med det socio-
kulturella perspektivet i relation till bedömning. Inom sociokulturell 
teori framhävs redskap som del i läroprocessen. Kommunikation och 
interaktion mellan människor anses viktigt. Enligt Säljö (2000) fram-
ställs det sociokulturella perspektivet utifrån uppfattningen av vad kul-
turbegreppet innebär. Kultur beskrivs av Säljö som idéer, värderingar, 
kunskaper och resurser som individer förvärvar genom samspel med 
andra. I kulturen ingår fysiska redskap, artefakter, som vardagen är 
uppfylld av. På så sätt är kulturen både materiell och immateriell. Ut-
vecklingen sker genom att de materiella resurserna integreras med idéer 
och intellektuella kunskaper. Säljö (2015) menar att teorin om att män-
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niskans förmåga inte bestäms av de biologiska förutsättningarna, ska ses 
som en central utgångspunkt för synen på lärande inom sociokulturell 
teori. Både språkliga och materiella redskap kan utvecklas och använ-
das. Med redskapen som stöd kan man komma längre än med de med-
födda förmågorna. Lärande och bedömning är båda viktiga delar som 
hör ihop när det gäller utbildning. Det är vanligt utifrån ett sociokultu-
rellt perspektiv att fokus ligger på lärande. I den här studien är lärandet i 
bakgrunden och bedömning i förgrunden. Dessa begrepp är samman-
svetsade med varandra. Bedömning hjälper eleverna att rikta in sig på 
vad som är viktigt att lära sig. Detta är särskilt viktigt i relation till be-
dömning av yrkeskunnandet. Säljö (2014) menar att människor ökar sin 
förmåga att samspela med den information och de erfarenheter som de 
stöter på i samhället genom lärande utifrån ett sociokulturellt perspek-
tiv. Lärmiljöerna formas genom samspel med individen och kulturella 
redskap. Nycklar till olika viktiga delar inom kollektivets erfarenheter 
nås genom olika lärmiljöer.  
 
Sociokulturell teori är användbar vid tolkning av och förståelse för be-
dömning av yrkeskunnande vid APL. Fast denna studie inte specifikt 
haft fokus på lärande, ingår det lärprocesser i erövrandet av yrkeskun-
nande vilka delvis synliggörs i studien. Bedömning av yrkeskunnande 
kan ses som mediering av lärande genom olika redskap och situationer. 
Exempel på mediering kan vara att lärande överförs från vårdlärare till 
elev genom teoretiska studier i skolan sedan under APL-perioden övas 
detta praktiskt när handledaren visar eleven hur momentet genomförs. 
Eleven får sedan öva momentet tillsammans med handledaren. Så små-
ningom kan eleven utföra arbetet självständigt. Exempel på användning 
av redskap kan vara att eleven får utföra till vård- och omsorgsyrket 
tillhörande moment exempelvis bädda sängen, mata den boende och ta 
blodtryck. Situationer som bedöms kan vara att eleven visar att hen kan 
använda sjuksängen, behärskar matningstekniken med skeden och kan 
använda samt avläsa blodtrycksmätaren. Det är inte bara lärande som 
kan studeras med sociokulturell teori utan även till exempel vad i en 
praktisk handling som framstår som värdefullt yrkeskunnande. Socio-
kulturellt perspektiv har valts för att kunna tolka och analysera bedöm-
ning av yrkeskunnande vid elevens första APL-period på Vård- och 
omsorgsprogrammet.  
 
Enligt Säljö (2000) kan människans utveckling ses genom de olika slags 
redskap som människan själv skapat. Redskap kan vara antingen intel-
lektuella (språkliga) eller materiella (artefakter). För att kunna förstå det 
mänskliga lärandet måste en analys göras över hur människan utvecklar 
och använder sig av sociokulturella redskap. Det en människa uttrycker 
i skrift, ord eller handling är alltid bundet till ett sammanhang, men 
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visar inte de inre tankarna eller begreppsförståelsen. De mänskliga 
handlingarna sker i gemenskapen, det vill säga tänkande, kommunikat-
ion och handling är kopplade till den sociala praktiken. Vidare menar 
Säljö att det är när man förstår sambandet mellan den enskilda indivi-
dens handlingar som man kan förstå sammanhanget. Det är inte så att 
sammanhanget och handlingen står var för sig utan handlingen konsti-
tuerar sammanhanget. 

4.2 Redskap och mediering 

Redskap blir viktiga i studien för att en av studiens forskningsfrågor 
handlar om vilka redskap som används vid bedömning av yrkeskun-
nande. Redskap blir viktiga för att de bidrar till att konstituera vad som 
ses som yrkeskunnande. På olika arbetsplatser inom vård och omsorg 
finns mycket pappersbundna- och databaseradedokument som blir red-
skap. Genom vad som finns i dokumenten medierar man, det vill säga 
riktar uppmärksamheten hos handledarna och eleverna på något som är 
speciellt. Redskap är viktiga för att de synliggör vad som framstår som 
viktigt yrkeskunnande och vad som är viktigast att bedöma. Redskap i 
relation till bedömning i det här fallet kan vara vad intervjupersoner 
observerar. Det kan finnas en skriven instruktion på det vill säga vad 
man ska rikta uppmärksamheten på och bedöma. Det kan också handla 
om hur de ska bedöma men det säger ingenting om kvalitén på elevens 
prestation. Redskapen kan vara materiella, men i den här studien är 
redskap alltid relaterade till den muntliga kommunikationen mellan 
vårdläraren, handledaren och eleven. Det kan handla om checklistor, 
saker handledarna prickar av och det kan vara pappersbundna men även 
datorbaserade redskap. Enligt Vygotskys (1978/1934) teori har redskap 
ett socialt, kulturellt och historiskt värde. I hans beskrivning om männi-
skans utveckling och lärande, skildras att processen är beroende av en 
representant som kan förmedla, det vill säga mediera, människans sam-
spel med omgivningen. Säljö (2000, s. 22.) beskriver vad som är karak-
täristiskt för sociokulturella studier enligt följande: 
 

… om man skall studera den företeelse vi kallar lärande i ett soci-
okulturellt perspektiv, måste man uppmärksamma tre olika, men 
samverkande, företeelser: 
 

1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykolo-
giska/språkliga) redskap. 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verk-
tyg) 
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3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor ut-
vecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamhet-
er.  

 
I denna studie går det även att se dessa tre punkter som Säljö tar upp. 
Huvudfokus i studien vad gäller redskap är redskapen för bedömning 
samt hur de intervjuade talar om det i olika intervjusituationer. I denna 
studie är redskap viktiga i relation till bedömning av yrkeskunnande och 
syftar också till lärande.  
 
De materiella redskapen, som används för att synliggöra ett objekt 
(Vygotsky, 1978/1934; Wertsch, 1998) kan inom vård och omsorg ex-
empelvis vara en blodtrycksmanschett, stetoskop eller febertermometer. 

 
De intellektuella redskapen, kan vara symboler eller formler som stöd 
för att kunna hantera olika funktioner och interaktioner för bland annat 
att fungera som stöd för minnet och uppmärksamheten (Vygotsky, 
1978/1934; Wertsch, 1998).  Inom vård och omsorg kan exempel på 
detta vara varningstriangel på narkotiska läkemedel. Intellektuella red-
skap är också språk som Säljö (2014) beskriver. Det vill säga hur man 
lär sig att agera i olika situationer, hur man ska uttrycka sig, hur man 
förvärvar kunskap och färdigheter genom kommunikation. I denna stu-
die kan det vara yrkesspråk som blir en central aspekt, eftersom elever 
behöver lära sig och förstå språket när handledarna talar med dem i 
olika vård- och omsorgs situationer på APL. Under elevens APL gör 
man inte som på skolan, att man har prov, utan språkkunskaperna redo-
visas genom användning och det är här medieringen blir viktig.  
 
Att lära sig hur redskapen, både de materiella och de intellektuella, ska 
användas, samt innebörden och användning av dem, medieras männi-
skor emellan. Ibland kan det vara svårt att säga om ett redskap är intel-
lektuellt eller om det är materiellt. Ibland finns det väldigt mycket intel-
lektuellt i de materiella redskapen exempelvis en telefon. Oavsett om 
det är personer eller redskap som används, är det en hjälp i lärprocessen 
(Säljö, 2000). Innebörden i en del vardagliga ord medieras genom hand-
ling. Redskap inom vård och omsorg kan vara en bok och penna vid 
morgonrapport på ett äldreboende. Det är ett textbundet redskap som 
kan vara både materiellt eller intellektuellt. Medierande innebär överfö-
ring av exempelvis information det vill säga att innebörden i vad du 
säger visar sig genom användningen av fakta genom handling. Mänsklig 
mediering kan vara användning av yrkesspråk, exempelvis när en elev 
börjar på Vård- och omsorgsprogrammet, så har hen med sig sitt var-
dagsspråk. En del ord är fullständigt obegripliga för hen och andra ord 
har eleven en vardaglig relation till. Under utbildningen får eleven veta 
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att vissa ord betyder något helt annat på arbetsplatsen. Betydelsen för-
står hen först när språket används i arbetet. Exempel kan vara att man 
kan läsa från en instruktionsbok och ändå inte kunna ta blodprov. Ett 
annat exempel kan vara när vårdläraren försöker beskriva hur man ska 
göra när man tar venprov (jfr Leibring 2015) från en patient och försö-
ker mediera hur det ska både för eleven som håller i nålen och för pati-
enten som man tar venprovet på. Beskrivandet som läraren gör till ele-
verna, medierar hur det ska kännas och utifrån de metaforer som läraren 
väljer så måste eleverna försöka förstå det. Först när eleven har tagit 
venprov börjar hen få en idé om betydelsen av vårdlärarens medierande. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Medierande redskap inom vård och omsorg. (Bygger på    
             Säljö 2014, s. 30). 

 
Medieringen är dock inte alltid helt friktionsfri och Säljö (2000) menar 
att lärandets problem skildras utifrån individens erfarenheter i olika 
situationer samt att innebörd, tolkning och handlingsmönster som indi-
viden följer påverkar sammanhanget. Säljö uttrycker det på följande 
sätt: 
 

Fysiska och språkliga redskap är kulturella resurser som verksamt 
bidrar till att kunskaper och färdigheter lever vidare i samhället. 
Men i förbigående vill jag påpeka att interaktion mellan människor 
kan förstås som en ännu mer grundläggande mekanism för medie-
ring. Alla samtal är uttryck för mediering, och människor är på sätt 
och vis ständigt medierande resurser för varandra i interaktion. En 
menande blick, ett frågande tonläge eller en beskrivning av en 
händelse, medierar världen för samtalspartnern på ett specifikt sätt 
och gör lärande möjligt (Säljö 2000, s 37). 
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Delaktighet i kunskap kan ses som lärande och förmåga att kunna an-
vända kunskapen i sociala praktiker och verksamhetssystem. Till exem-
pel inom vård- och omsorgsboenden eller gymnasieskolan. Kunskap 
träder fram genom handlingar och kan användas som medel för pro-
blemlösning i eller hantering av kommunikativa och praktiska situation-
er. 

4.3 Situerat lärande och praxisgemenskaper 

Lave och Wengers (1991) teori används i denna studie för att visa hur 
man lär sig ett yrke genom att man deltar i en praxisgemenskap som 
exempelvis APL-platsen. Skolan är också en praxisgemenskap men en 
annan slags praxisgemenskap. Enligt Lave och Wenger (1991) ses lä-
randet i ett situerat perspektiv där relationen mellan läraren och den 
sociala situationen vari lärandet sker är i fokus. Situationen och aktivite-
ten är en integrerad del i det som lärs och lärandet påverkas inte enbart 
av situationen. Lave, som är antropolog har intresserat sig för sådant 
lärande som sker i vardagslivet utanför formella utbildningsinstitution-
er. En av hennes teser är, att man måste överge synen på kunskap som 
något entydigt och universellt, som individer bär med sig och tillämpar i 
olika situationer.  
 
Lave och Wenger har kommit fram till sin teori om lärande genom att 
studera olika kulturers lärlingskap. I teorin om situerat lärande utveck-
lade Wenger (1998) begreppet lärande i praxisgemenskaper, där ny-
komlingar integrerar med andra medlemmar i gemenskapen och går 
från ett perifert deltagande till ett fullt deltagande. Praxisgemenskapen 
kan ses som en resurs för lärandet. Detta förutsätter en organisation som 
släpper in deltagarna, annars är inte inlärning möjligt. ”Legitimate pe-
ripheral participation” är ett centralt begrepp som används i Lave och 
Wengers (1991) teori, begreppet används som en beskrivning av delta-
gande i social praktik, där lärande ingår. Lave och Wengers (1991) teori 
innebär att en oerfaren individ genom sitt deltagande i en praxisgemen-
skap kan få ta del av de andra deltagarnas kunskaper och på så sätt själv 
tillägna sig dessa kunskaper. Lärandet ses här som en slags process av 
att gemensamt delta, även innebär att identiteter och sociala gemen-
skaper skapas. Genom att individen får göra, tänka, prata, känna och 
tillhöra formas individen och omgivningen. Detta är en ständigt på-
gående förändring som sker genom social praktik, vilket även gör det 
omöjligt att separera lärandet från den sociala praktiken (Lave och 
Wenger, 1991). Kunskapen är något som tillägnas genom deltagande en 
social praktik, vilket även gör det möjligt för antingen ett ökat eller 
förändrat deltagande i verksamheten. Här handlar kunskap och kun-
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nande om att vara en del av den sociala praktiken, att förstå den gemen-
samma uppgiften samt hur den ska utföras. Förutom detta handlar det 
även om förmågan att kunna hantera detta. Kunskapen ses i relation till 
sammanhanget, den är situerad till en kontext. Kunskapen är även hand-
lingsorienterad, eftersom den ses utifrån vilket engagemang och vilken 
aktivitet som ingår i en social praktik. Genom att vara involverad i en 
verksamhet utvecklas både förståelse och skicklighet i verksamheten. 
Förståelsen och skickligheten i förhållande till uppgiften förändras kon-
tinuerligt och i den meningen är kunskapen föränderlig. Den sociala 
praktiken är inte statisk, uppgifter ska genomföras på bästa möjliga 
arbetssätt, vilket förändras oupphörligt. Här ses lärande som en ständig 
pågående process. Identiteter skapas och förändras enligt Lave och 
Wenger detta genom de olika läroprocesser som pågår i en verksamhet. 
Enligt Wenger (1998) kan man förstå individens, gruppens och organi-
sationens lärande genom teorin om deltagande i praktikgemenskaper. 
Lärandet sker i ett socialt perspektiv där man inom varje praktikgemen-
skap utvecklar handlingar, rutiner, ritualer, verktyg, symboler, vanor 
och historier. Dessa utgör en integrerad del i att lära.  
 
Arbetsplatsförlagt lärande är en slags praxisgemenskap och skolan är en 
annan. I skolan har eleverna en elevposition där deras huvudsakliga 
arbete är att lära sig. På APL ska eleven visserligen också lära sig men 
de ska även bidra till att arbetsuppgifterna blir gjorda. Lave och Wenger 
(1991) har visserligen inte studerat skolan men deras teorier används i 
syfte att säga något om arbetslivet där vård- och omsorgselever gör sin 
APL. 

4.4 Sociokulturellt perspektiv och bedömning  

Korp (2003) beskriver att studier om bedömning med utgångspunkt i 
sociokulturellt perspektiv betonar lärandets situerade och sociala karak-
tär. Hur elever förstår uppgiften och det sammanhang som den ingår i 
har visat sig ha stor betydelse för hur elever hanterar den. Elever som 
inte klarar av saker i skolan klarar ofta av de sakerna i det verkliga livet, 
därför blir ”autentisk bedömning” viktigt. Vidare beskriver Korp hur 
Vygotsky inspirerat studier av bedömning som kommunikativ situation, 
där läraren haft stöd av anpassade studieuppgifter och relevant åter-
koppling för att flytta elevens egen förmåga framåt. Korp (2003) skriver 
om bedömarens maktutövande enligt följande: 
 

Det ligger en makt i bedömningsakten – makt över människors iden-
titet, självkänsla och framtidsutsikter, men också över vilka perspek-
tiv och erfarenheter som ska värderas i samhället. Rättvisa och rätts-
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säkerhet är oavvisliga krav på bedömning som påverkar människors 
livschanser – men kan aldrig fullt ut uppnås. I boken problematiseras 
tanken om att någon särskild bedömningsmodell skulle kunna utgöra 
en patentlösning som eliminerar de politiska och etiska dilemman 
som finns inbyggd i all pedagogisk verksamhet – och i synnerhet i 
bedömningen av andras kunskaper. (Korp 2003, s. 167). 

 
Korp menar att det finns en politisk jämlikhetssträvan, där det finns en 
tro på att kunskapsnivån kan uppnås av samtliga elever och inte bara 
eliten. Vidare beskriver Gipps (1999) som skriver texter i relation till 
sociokulturellt perspektiv på bedömning:  
 

For insight into assessment in the sociocultural model, I turn again 
to the work of Vygotsky. Vygotsky pointed to the importance of 
tools and aids in human learning. The use of external supports is a 
key element in the development of mental functions. Assessment in 
the traditional examination and psychometric model, which denies 
the pupil the use of external tools, reduces its usefulness and ecolo-
gical validity. (Gipps 1999, s 375). 

 
Gipps menar att om inte elever tillåts ha några redskap vid prövning av 
kunskaper, kan läraren inte veta vad eleverna kan i relation till de situat-
ioner som eleverna förväntas att kunna. Från skolans sida kan man bara 
i så fall veta vad eleverna kan i relation till skriftliga prov. Det här är ett 
exempel på ett citat som är högst intressant för yrkesutbildningen, ef-
tersom det handlar om att kunna visa sitt yrkeskunnande, inte bara att 
kunna skriva om det. I yrkeskunnandet ingår att eleverna ska kunna 
hantera relevanta yrkesmässiga redskap under APL. Viktiga frågor blir 
här vilka redskap det är som eleverna ska kunna hantera under sin första 
APL-period. Vidare vilka redskap bedömer handledarna elevernas yr-
keskunnande och vad är det i de här bedömningsredskapen som det sätts 
fokus på. Vad är det som framstår som viktigt att kunna under elevens 
första APL- period.  
 
Det som också är specifikt för bedömning utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv är frågan vad det är som elever ska kunna när de kan det som 
bäst. Om handledaren gör observationer av eleven, är det intressant att 
se vilka situationer de väljer att observera. Väljer de ut situationer när 
eleven presterar som bäst, det vill säga vad det är eleven kan när hen 
kan det som bäst eller väljer de bara ut det som är basen, det vill säga att 
eleverna kan göra det som krävs för att få godkänt. Om lärare vill ut-
veckla bedömningen, måste de veta vad det är eleven kan göra när de 
kan det som bäst och vad är det som eleven ska klara av för att få god-
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känt. Läraren måste ge eleven information om de båda alternativen. 
Gipps (1999) säger följande: 
 

Looking for best performance (i.e., using assessment that elicits ela-
borated performance or tests at the upper rather than lower 
thresholds of performance) resonates with Vygotsky's zone of prox-
imal development (Vygotsky, 1978). (Gipps 1999, s 375) 

 
 

For example, Lave and Wenger (1991) argue that, in the appren-
ticeship system, testing is not necessary since increasing participat-
ion has its own use value; in settings such as schools, however, le-
arning becomes commoditized, and exchange value, demonstrated 
through testing, replaces use value: (Gipps 1999. S. 376).  

 
Gipps föregående citat återkommer i Kvales artikel (jmf Kvale s. 32) 
när han säger att ett exempel på bedömning i arbetslivet är att den som 
är lärling allt eftersom får mer kvalificerade arbetsuppgifter.  
 
I traditionell bedömning är det läraren som har makten över bedöm-
ningssituationen och det är eleven som får försöka hantera den. Inom 
ramen för sociokulturellt perspektiv på bedömning måste läraren dela 
makten om bedömningen med eleven och det är då den formativa be-
dömningen blir intressant, det vill säga bedömning för utveckling av 
lärande. Gipps (1999. s. 378) förklarar följande: 
 

   In traditional assessment, the relationship between teacher and stu-
dent is a hierarchical one. The teacher sets and defines the task and 
determines its evalua- tion. The student's role is to be the object of 
this activity and, (Gipps 1999 s. 378).  

 
A key element of the interpretive paradigm is the need to understand 
a learner's response. In relation to informal assessment, this includes 
the learner's expectations, assumptions, and interpretations of the 
classroom culture, task demands, and criteria for success (Aiken-
head, 1997). (Gipps 1999 s. 379).  

 
Föregående citat från Gipps kan relateras till denna studie, genom att 
när man bedömer elever måste läraren ha kontroll på att eleven har för-
stått det som eleven ska göra. Det är lika viktigt när det handlar om 
bedömning av eleven vid APL. Ibland gör elever på APL fel på grund 
av att de inte förstått instruktionen och då kan man inte avfärda dem. 
Handledaren eller vårdläraren ska istället ta reda på vad det är i situat-
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ionen som eleven inte förstått. Detta är läraren och handledarens ansvar 
att hjälpa eleven att förstå dessa oklarheter.  
 
Feedback är självklart i relation till ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och bedömning. Liksom Gipps (1999. s. 381) citat nedan visar 
på: 
 
      Feedback from the teacher to the student, which is a key link 

between assessment and learning, can also be analyzed in terms of 
the power relationship between teacher and student. In informal 
classroom-based assessment, formative assessment is the process of 
appraising, judging, or evaluating students' work or performance and 
using this to shape and improve their competence. This refers to te-
achers using their judgments of children's knowledge or understan-
ding to feed back into the teaching process (Gipps 1999 s. 381). 

 
Nedanstående citat visar på olika didaktiska relationer mellan lärare och 
elev och detta gäller även handledare och elev. I traditionell hierarkisk 
bedömningsrelation är bedömning och underkastelse vanligt förekom-
mande, men om man vill åstadkomma en sociokulturell bedömning 
behöver man se till att ge eleven förståelse för vad är det som bedöms 
och vilka villkor som finns för bedömningen. Gipps (1999. s. 386) be-
skriver det på följande sätt: 
 
      The interpretivist approach has implications for how we see the 

student-teacher relationship. The didactic relationship between te-
acher and student is traditionally a hierarchical one and the assess-
ment relationship one of judgment or surveillance. If we are serious 
about taking an interpretive approach and bringing the student into 
some ownership of the assessment process (and hence into self-
evaluation), teachers must share power with students rather than 
exerting power over them. We must help teachers to reconstruct 
their relationships, in both learning and assessment, as they shift re-
sponsibility to the students. This does not mean the teacher giving 
up responsibility for student learning and progress; rather, it means 
involving the learner more as a partner (Gipps 1999. s. 386). 

Sociokulturella teorier och bedömning - teorins relevans för studien 
Vi måste förstå hur kunskaper och färdigheter utvecklas kollektivt, för 
att kunna förstå vad och hur människor lär. En central del för att förstå 
detta är genom användandet av fysiska redskap. Det sociokulturella är 
intressant för att det hanterar redskap och det som är spännande är just 
vilka redskap som används. Vad är det som bedöms? Vad fokuserar 
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redskapen och samtalet på? Samt vilket yrkeskunnande är det som 
kommer till uttryck i relation till elevens första APL-period i kursen 
Vård och omsorg 1?  
 
Perspektiv som Säljö (2000, 2015), Wenger (1998) och Lave och 
Wenger (1991) beskriver är användbara för denna studie, eftersom den 
handlar om vad som är centralt i yrkeskunnande för vård- och omsorgs-
personal och hur bedömning av yrkeskunnande går till för vårdlärare 
och handledare. Studien fokuserar även på vilka redskap som används 
vid bedömning av yrkeskunnande, samt hur dessa redskap medierar 
kunskap på olika sätt. Med stöd av de olika, men närliggande perspekti-
ven, blir det lättare att kunna tolka och analysera denna studies resultat. 
Säljös (2000,2015) perspektiv på sociokulturell teori blir användbar i 
studien då det kan vara vårdläraren och handledaren som presenterar 
redskap för eleven, både intellektuella såsom fysiska redskap. Dessa 
redskap kommer sedan att medieras till eleven. Vårdlärarens och hand-
ledarens tankar och erfarenheter medieras till eleven utifrån en specifik 
situation. Det är här som lärandet sker, inom en praktikgemeskap. Situ-
ationen kan ske både i skolan och ute i verksamheten under APL. Här 
blir kommunikationen samt språket mellan vårdlärare, handledare och 
elev viktigt då den förmedlade kunskapen även ska uppfattas av motpar-
ten.  
 
Wengers (1998) vidareutveckling av teorin om praktikgemenskaper, har 
framförallt använts inom forskning som behandlar professionellas lä-
rande på arbetsplatser. Det är bland annat det som denna studie kommer 
att behandla. Eleverna kommer under sin APL-tid genomföra en del i en 
praktik, där de i det praktiska sammanhanget och genom de olika pro-
cesserna kommer få uppleva världen och sitt engagemang som betydel-
sefullt. Det sociokulturella perspektivet kan vara användbart då eleven 
kommer att lära sig ett yrke genom att delta i praxisgemenskapen (Lave 
och Wenger, 1991). Lärandet är situerat, olika relationer formas i olika 
miljöer. Lärandet sker även med stöd av olika redskap och artefakter i 
den specifika situationen, till exempel ute på APL-platsen. Inom gym-
nasieskolan på Vård- och omsorgsprogrammet kan dessa verktyg för 
vårdläraren och handledaren till exempel vara, kursmål, betygskriterier 
och checklistor. För handledaren och eleven ute på APL kan exempel på 
verktyg vara checklista, blodtrycksmanschett, rullstol eller en penna 
som man skriver rapport med. Verktyget styr vård- och omsorgsverk-
samheter och fungerar som en sammanhållande länk. Eleven måste även 
för att tillägna sig lärandet kunna samspela med andra på arbetsplatsen, 
relationerna möjliggör lärandet. När eleven är ute på sin APL-plats 
kommer de i kontakt med det som Lave och Wenger (1991) benämner 
som perifert legitimt deltagande. Genom deltagandet får eleven de yr-
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keskunskaper som behövs för yrket och en yrkesidentitet formas. Säljö 
(2015) beskriver att det är svårt att göra ett urval bland de kunskaper 
som är de viktigaste för yrket. När man går en utbildning med bredd kan 
man söka många olika slags arbeten (Säljö 2015). När eleverna gör sin 
APL inom vård och omsorg stöter de på verksamheter som fungerar på 
olika sätt. Vi lever i en föränderlig värld och yrket och organisationer 
förändras i snabb takt. Nya tekniker kommer in och vård- och omsorgs-
yrken och arbetsuppgifter både uppkommer och avvecklas. Därför be-
höver vård- och omsorgsutbildare och undersköterskor ofta skolas in i 
olika praktikgemenskaper. De behöver gå vägen från att vara en perifer 
deltagare till att så småningom bli en kompetent och fullt erkänd yrkes-
utövare. 
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Kapitel 5 Metod och genomförande 

I detta kapitel presenteras studiens metodiska övervägande. Kapitlet 
inleds med en redogörelse för valet av metod, det vill säga intervju i 
sociokulturella studier, för att sedan vidare beskriva intervjuguide, ur-
val, genomförande, analysmetod och databearbetning. Slutligen presen-
teras utgångspunkter för studiens etiska överväganden och studiens 
kvalitet. 

5.1 Intervju i sociokulturella studier 

I sociokulturella perspektiv ses intervjun som en gemensam konstrukt-
ion. Intervjudata utgör således en konstruktion där studiens frågor och 
de svar som deltagarna ger utgör en grund för studiens data som produ-
ceras. I studien används en kvalitativ ansats då intresset är att undersöka 
hur vårdlärare och handledare resonerar kring bedömning av yrkeskun-
nande. Detta är en intervjustudie, men deltagande vårdlärare och hand-
ledare har även bidragit med vissa bedömningsdokument till studien 
som de använder och tar till hjälp vid bedömning av elev. Genom att 
den här typen av dokument ingår i underlaget knyts en del av intervju-
erna till innehållet i dokumenten vilket gör det möjligt för de intervju-
ade att hänvisa till dokumenten och konkretisera sådant de säger i vad 
som ligger till grund för bedömningar av yrkeskunnande. Det finns 
alltså drag av materialbaserad intervju i studien. Lindberg och Löfgren 
(2011) beskriver tillvägagångssättet av materialbaserade intervjuer som 
en typ av kontextualiserad intervju, det vill säga intervjuaren samlar in 
material från de som ska intervjuas som underlag till intervjun. Inter-
vjun baseras även på de material som är utgångspunkten och inte enbart 
på de förberedda frågorna. Genom materialbaserad intervju ges den 
intervjuade även möjlighet att kommentera materialet, peka ut skillna-
der eller specifika drag med mera. Säljö (1999) menar att det finns två 
sätt att studera sociala processer utifrån ett samhällsvetenskapligt per-
spektiv. Antingen kan den sociala processen studeras uppifrån-ner eller 
nerifrån-upp. Uppifrån-ner modellen betraktar människors handlingar 
som förutbestämda, där till exempel ekonomi och politik påverkar sam-
hällsklassen. I denna studie skulle ett exempel på den första modellen 
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vara att min sociala profession som vårdlärare kan påverka de intervju-
ades svar och formuleringar. De intervjuade har möjlighet att tiga om 
vissa saker de inte vill berätta, berätta en del eller berätta det de tror att 
intervjuaren vill höra. Enligt nerifrån-upp modellen ses människan som 
en aktör som deltar i de sociala praktikernas utformande, som till exem-
pel i studien skulle vara att intervjuaren kommer till arbetsplatsen med 
frågor och ställer dem till vårdlärare och handledare, men allt eftersom 
de svar som ges ändras intervjumaterialet delvis. Det betyder att för-
skrivna frågor beroende på givna svar kan leda till olika följdfrågor. I 
huvudsak har individuella intervjuer genomförts och utifrån de samtal 
som uppstått mellan intervjuaren och den intervjuade utgör konstrukt-
ionen. Intervjun blir då ett samtal som tar form mellan intervjuaren och 
intervjuade handledaren eller vårdläraren.  
 
Enligt Backman (1998) kännetecknas kvalitativa metoder av att de inte 
använder siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar i verbala formu-
leringar, skrivna eller talande. Via kvalitativ metod kan man få fram 
egenskaper, innebörd, motiv, värden av mänskliga upplevelser, erfaren-
heter och handlingar. Kvalitativ metod ger utrymme för intervjuperso-
nen att svara med egna ord (Polit och Beck, 2006). Kvalitativ forskning 
kan skapa en rik förståelse av verkligheten, vilket i studien handlar om 
att beskriva vårdlärarnas och handledarnas erfarenheter från bedömning 
av yrkeskunnande samt vilket det centrala yrkeskunnandet är. Empi-
riska data har samlats in genom intervjuer om yrkeskunnande samt be-
dömning av yrkeskunnandet. I en kvalitativ intervju söker man intervju-
personernas egna uppfattningar, därmed ställs frågorna inte i en be-
stämd ordning, utan anpassas efter den intervjuade och hens tankebanor 
(Trost, 2005).  
 
Säljö (1999) menar att en ansats som fokuserar på sociala praktiker och 
kommunikativa förlopp visar på hur socialisationsprocesser och sam-
hället formas. Individens framgångar uppstår som en konsekvens av 
värderingar, attityder och antaganden inom de sociala interaktionerna. 
Vidare beskriver Säljö att en kvalitativ metod kan ge kunskap om de 
generella begreppen och kan hjälpa att förstå sociala förlopp. Han me-
nar även på att det är av betydelse för vilka begrepp som används vid 
kartläggning av verksamheten samt hur individerna samspelar. I den här 
studien kan det handla om vilka frågor väljs att ställa samt vilka perso-
ner intervjuas. Lindberg och Löfgren (2011) tar upp två centrala pro-
blem med intervjuer. De menar att intervjun som samtal har specifika 
förutsättningar och begränsningar, vilket gör att intervjun måste kon-
strueras efter den intervjuade. Man bör vara uppmärksam på vilka frå-
gor och följdfrågor som man ställer, hur den intervjuade tolkar frågorna, 
vilka svar eller hur svaren följs upp eller vilka svar som lämnas bort. 
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Vidare tar Lindberg och Löfgren upp att man även bör vara uppmärk-
sam på vilket stöd intervjuaren ger till svaren, till exempel genom att 
nicka uppmuntrande, olika miner och gester som inte uppmärksammas 
eller nonchaleras, vilket oftast sker omedvetet. Det är i samtalet som 
man ser att intervjun blir en gemensam konstruktion.  

5.2 Design av intervjuguide 

Användning av intervjuer ger information om det man är intresserad av 
och metoden kan innebära att man får större möjlighet att skaffa förut-
sättningar till samtal som intervjupersoner tar in och inte bara att få svar 
på frågor. Under intervjun kan både intervjuaren och den intervjuade 
ställa frågor och oklarheter kan redas ut. Detaljer, nyanser och möjlig-
heten till flexibilitet ökar (Bjørndal, 2005). Många frågor kan också 
skapa begränsningar för hur reflekterande intervjupersoner kan vara vid 
samtalet. Via intervjuer får man en mer ingående information, en förstå-
else för de intervjuades tankar och upplevelser. Säljö (1999) skriver att 
det dialogiska samtalet faktiskt bygger på att det blir en dialog, så att det 
i intervjuguiden finns möjligheter att ställa följdfrågor och kan få in 
dialogen i samtalet, där saker som man tycker är intressanta kommer in 
istället för att hårt följa en intervjumall. Enligt Bryman (2013) känne-
tecknas semistrukturerad intervju av att frågeställningarna är informella 
och kan skilja sig mellan de olika intervjuerna, trots att endast en frå-
gemall används som stöd för intervjun. I den här situationen kan inter-
vjun vara den mest effektiva metoden. Då kan förståelsen stärkas ge-
nom att kunna ställa frågor från intervjuguiden och den intervjuade kan 
förklara mer ingående. Det handlar om att skaffa förutsättningar för ett 
samtal kring det de intervjuade för in i samtalet. I studien skapades en 
intervjuguide kring teman om vård- och omsorgspersonalens yrkeskun-
nande och bedömning av yrkeskunnande inom vård och omsorg. Dessa 
teman utgjorde studiens huvudrubriker; Introduktion, Yrkeskunnande 
och Bedömning. Utifrån dessa skrevs frågor som berörde centrala te-
man. Att göra en kvalitativ intervjustudie innebär enligt Kvale (2006) 
att undersöka och försöka förstå de intervjuades livsvärld. Vidare be-
skriver han att intervjusamtalet med fördel tar fasta på specifika situat-
ioner istället för beskrivningar av allmänna ting. Det viktigaste är att 
betrakta intervjun som en mellanmänsklig situation, som ett samspel 
mellan två personer. Meningen med den kvalitativa forskningsintervjun 
är att beskriva och analysera erfarenheter som kommer till uttryck i 
intervjusituationen. 
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5.3 Urval 

Nedan följer en redogörelse över hur valet av intervjupersoner har 
gjorts. Enligt MacDougall och Fudge, (2001) är det viktigt att välja 
lämpliga intervjupersoner när intervjuerna genomförs. För att välja ut 
intervjupersoner kontaktades några rektorer på olika kommunala gym-
nasieskolor och några områdeschefer inom kommunala äldre- och han-
dikappomsorgen. En muntlig förfrågan gjordes hos rektorerna på samt-
liga skolor för att få legitimitet att göra intervjuer på deras verksamhet-
er. Urvalet gjordes på tre olika skolor bland vårdlärare som undervisar 
på Vård- och omsorgsprogrammet och ville delta i studien. En förfrågan 
gjordes även hos kommunernas områdeschefer3 inom äldre- och handi-
kappomsorgen, för att få legitimitet av dem om att undersköterskor 
skulle få delta i studien. I detta fall var det fyra områdeschefer som 
valde ut åtta handledare. Dessa handledare var undersköterskor som 
arbetar inom kommunens äldre- och handikappomsorg. Områdesche-
ferna ställde förfrågan till undersköterskor under deras personalmöte. 
Dessa tillfrågades och de valde att frivilligt delta i undersökningen. Ett 
introduktionsbrev skickades till de utvalda vårdlärarna. Introduktionen 
till handledare skedde muntligt via telefon. Nio vårdlärare tillfrågades. 
Av dem tackade sju vårdlärare på tre skolor ja. Med en av de sju lärarna 
gjordes en pilotintervju som har inkluderas i studien, eftersom den gav 
viktig information i förhållande till undersökningens syfte. Med inter-
vjuperson från pilotintervjun blir urvalet sju vårdlärare. Alla vårdlärare 
undervisade i kursen Vård och omsorg 1 inom den nya gymnasieförord-
ningen GY11. Två av vårdlärarna undervisade årskurs 1, 2, 3 på ung-
domsgymnasiet samt komvuxelever, de övriga fem undervisade mesta-
dels komvuxelever. Lärarna hade yrkeserfarenhet som lärare från sex 
månader upp till 20 år. Fem av vårdlärarna hade vårdlärarexamen. Två 
av vårdlärarna hade läst social omsorg och tre var sjuksköterskor. De 
två vårdlärare som inte hade vårdlärarexamen var utbildade sjukskö-
terskor. Dessa två läste på universitet till vårdlärare vid sidan om vård-
lärararbetet. 
 
Handledarna som medverkade i intervjuerna kom från samma orter som 
lärarna. Handledarna hade varit yrkesverksamma från 13 år till 37 år. 
Majoriteten av handledare, det vill säga sju av åtta hade arbetat över 23 
år. Samtliga handledare var utbildare inom vård och omsorg. Sex hand-
ledare var undersköterskor med varierande utbildning från två-årig 
Vårdlinje till tre-åriga Omvårdnadsprogrammet samt olika påbyggnads-
utbildningar inom vård och omsorg, bland annat kurser om Vård och 
omsorg vid demenssjukdomar, psykiatri och missbruk. En hade Sjuk-
                                                        
3 Arbetsledare för undersköterskor som är handledare vid APL till vård - och omsorgsele-
ver 
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vårdsbiträdesutbildning med fortbildning i olika vård- och omsorgskur-
ser bland annat Gerontologi (läran om det normala åldrandet), psykiatri, 
vård och omsorg vid demenssjukdomar. En av handledarna hade läst på 
den tidigare husmodersskolan4. I undersökningen var det åtta handle-
dare, det vill säga undersköterskor som hade en anställning inom kom-
munens äldre och handikappomsorg som tillfrågades. Detta eftersom 
eleverna gör oftast APL: en i kursen Vård och omsorg 1 inom äldre- 
och handikappomsorgen. Alla tillfrågade undersköterskor deltog i 
undersökningen. Samtliga 15 intervjupersoner var kvinnor.  

5.4 Genomförande  

Efter att intervjupersonerna tackat ja till att medverka i studien, ringdes 
de upp och datum och tid bestämdes för genomförande av intervjun. 
Intervjupersonerna fick själva bestämma platsen och tidpunkten. Samt-
liga intervjuer skedde under vårdlärarnas och handledarnas arbetstid och 
på deras arbetsplats. Intervjuer skedde även enskilt, en skedde ute i en 
korridor. Samtliga intervjuer inleddes med att syftet med studien förkla-
rades samt att det var frivilligt att medverka och att de kunde avbryta 
intervjun när som helst om de så ville. Intervjun började med frågor om 
vårdlärarnas och handledarnas bakgrund, i vilka ämnen de undervisade i 
och antal år inom yrket samt deras utbildning.  Efter de inledande frågor 
kom introduktionsfrågor med var eleverna utförde sin APL, APL tider 
med mera. Sedan följde frågor utifrån huvudteman, det vill säga yrkes-
kunnande för vård- och omsorgspersonal samt bedömning om yrkes-
kunnande inom vård och omsorg. Vid ett intervjutillfälle med handle-
dare, ville två av dessa bli intervjuade tillsammans. Efter detta utfördes 
vid ett senare tillfälle enskilda fördjupningsintervjuer med dessa två 
handledare men även med två vårdlärare för att kunna förtydliga deras 
svar. Dokument som vårdlärare eller handledare använder vid bedöm-
ning nämndes exempelvis när någon av intervjupersonerna fann något 
relevant att berätta i relation till dokumenten. I vissa sammanhang var 
det vårdlärarna som tog upp något från dokumenten och vid vissa inter-
vjuer var det handledarna som förde in dokumenten i samtalet. I övrigt 
har frågan om de använde sig av några dokument vid bedömning av 
yrkeskunnande vid APL ställt. 

                                                        
4 Husmodersskola = Huslig utbildning för att kunna sköta hemmet 
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5.5 Analysmetod 

Huvudfokus i den här studien ligger på bedömning av yrkeskunnande, i 
detta fall bedömning av yrkeskunnande vid APL. Kvalitativ analys har 
använts som om stöd vid bearbetning och analys av studien. Kvale 
(2006) beskriver kvalitativ analys som en metod för att hitta flera olika 
sätt att finna svar på forskningsfrågorna och de ger både vårdlärarnas 
och handledarnas berättelser utrymme. Ett annat alternativ är att man 
analyserar det latenta innehållet vilket innebär att forskaren gör en tolk-
ning av textens innebörd. I den här studien har det valts att ligga ganska 
nära vårdlärarnas och handledarnas berättelser. Någon sorts kategorise-
ring har gjorts för att studien är ganska datanära och den är mera de-
skriptiv än analytiskt. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är 
att beskriva och tolka det som framkommer i intervjun med intervjuper-
son (Kvale, 2006). En forskningsteknik som man kan använda sig av för 
att enkelt kunna dra slutsatser från skrivna texter är kvalitativ analys. 
Denna teknik fokuserar på ämnet och sammanhanget, den betonar både 
likheter och skillnader i de teman och kategorier som bildats under delar 
av analysen. I studien har arbetet delats in i kategorier och underkatego-
rier har bildats för att presentera studien innehåll. 
 

Tabell 1: Studiens tillvägagångssätt med stöd av  
               Kvales (2006, s.170) analysens olika faser.   

 

1 Läsning av materialet Fokusera på vad intervjupersonen säger, 
upplever och känner i förhållande till äm-
net. 

2 Markering av citat Citat som är relevanta utifrån frågeställ-
ningarna markeras med olika färger. Preli-
minära teman. 

3 Fördjupningsintervjuer Nya intervjuer med några intervjupersoner 
för att få fördjupad kunskap om vissa om-
råden. 

4 Tematisering Teman skapas i relation till syfte och frå-
geställningar. 

5 Kategorisering Granska de teman som framkommit och 
kategorisera dem efter innehåll. Skapa ka-
tegorier och underkategorier. 

6 Urval av citat Välj ut citat som kan relateras till forsk-
ningsfrågorna samt litteratur 
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5.6 Databearbetning 

I den första fasen av studien har det valts att ta ut meningar av de tran-
skriberade intervjuerna som var relevanta för studiens frågeställningar 
och syfte. Till exempel sparades de inspelade intervjuerna i filer och 
skriftligt i datorn. Därefter skrevs intervjuerna ner, ord för ord så inne-
börden i intervjuerna tydliggjordes så ordagrant som möjligt. Eftersom 
intervjuaren och rapportskrivaren är samma person som deltagit under 
ljudinspelningarna kan detta underlätta förförståelsen av det inspelade 
materialet.  
 
Kvale (2006) beskriver intervjun som ett samtal som är en gemensam 
konstruktion och utvecklas mellan två människor, medan utskriften är 
frusen i tiden. Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en 
form till en annan. Utskriften är en översättning från ett språk till ett 
annat. Vissa fenomen talar man mer om och de framträder i den skrivna 
texten på ett mycket tydligare sätt hos någon intervjuad medan andra 
kanske blir då tydligare, detta beroende på hur intervjupersonen uttryckt 
sig. Det som uppfattas under själva intervjusamtalen och det de inter-
vjuade säger blir viktigt i relation till den gemensamma konstruktionen. 
Exempelvis frågeställningarna och om de följs upp avgör hur mycket 
data som kommer fram. Det blir då att någon av antingen den som in-
tervjuar eller den som blir intervjuad har ett stort intresse och då blir de 
tydliga för att det finns mycket intervju data kring dem som kommer 
fram. En viss förförståelse som vårdlärare kan finnas till det aktuella 
forskningsområdet. Detta kan ha betydelse vid bearbetning av materi-
alet och resultattolkningen. Förförståelse kan också medföra risker för 
feltolkningar, varför citat används i vissa delar av resultatdelen.   
 
I den andra fasen av studien kunde teman identifieras som var relevanta 
utifrån frågeställningarna och syftet för studien. De olika delarna av den 
skrivna texten har markerats med olika färger. Exempel på sådana tidiga 
teman är yrkeskunnande och bedömning av yrkeskunnande. 
 
Fas tre bestod av fyra fördjupningsintervjuer, eftersom datamaterialet 
kändes otillräckligt. Kompletterande intervjuer gjordes med två av 
handledarna och två av vårdlärarna. Det gjordes för att få mer informat-
ion och ge deltagarna en möjlighet att utveckla sitt eget uttalande utifrån 
vissa frågeställningar. Efter detta följdes modellen för fas ett och fas två 
med det nya kompletterande materialet.  
 
I den fjärde fasen har de olika färgmarkeringarna och segmenten lyfts ut 
för att kunna samordnas i olika teman. Teman har utgått från studiens 
syfte och forskningsfrågor. Studiens teman blev Vad är viktigt yrkes-
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kunnande för personal inom vård och omsorg? Vilket yrkeskunnande 
framhålls som centralt vid bedömning av APL? Vilka redskap och situ-
ationer används för bedömning av yrkeskunnande och hur används 
dem? Vid analysen av handledarnas och vårdlärarnas svar, har enstaka 
ord lyfts ut för att enklare kunna kategorisera samt se likheter och skill-
nader. Till exempel vid frågan om vad som ansågs vara yrkeskunnande 
för vård- och omsorgspersonal, lyftes ord som bemötande, etiskt för-
hållningssätt, kommunikation, hygien, smitta, arbetsmiljö, kost, näring, 
mediciner och passa tider med mera ut. För att tydligare se sambanden 
mellan studiens olika teman och även ha lättare att kunna skapa katego-
rierna har olika färger använts. Till exempel användes följande färger:   
 

• Blått - Medicin, Sjukdomar och Funktionshinder 
• Grönt - Kommunikation, Samverkan, Samarbete 
• Rosa – Etiskt förhållningssätt och Bemötande  
• Gult - Kost, Bädda sängen, Borsta tänder och Hygien 
• Orange – Förflyttning, Ergonomi och Tekniska hjälpmedel 

 
Fas fem inleddes efter att teman arbetats fram. Dessa beskrivs närmare i 
kapitlet Resultat. Utifrån varje tema (Yrkeskunnande, Yrkeskunnande 
vid APL, Redskap och Situationer vid bedömning) utformades katego-
rier och underkategorier. Detta för att tydligare kunna skildra likheter 
och olikheter i de olika intervjuerna. I denna studie har fyra kategorier 
kommit fram: Relationellt yrkeskunnande, praktiskt yrkeskunnande, 
medicinska yrkeskunnandet och det organisatoriska och administrativa 
yrkeskunnandet. Det utkristalliserades även 12 underkategorier som 
beskrivs närmare i kapitel sex. Som ett exempel kan nämnas att katego-
rin Relationellt yrkeskunnande delades in i tre underkategorier; Bemö-
tande och etiskt förhållningssätt, Kommunikation och Samarbete.  
 
Slutligen i den sjätte fasen av analysdelen har en sammanställning av 
studiens resultat redovisats. Här har en del citat lyfts fram som samman-
fattar svar på ett bra sätt. Citaten som använts i resultatdelen har juste-
rats något, för att göra dessa mer läsvänliga. 

5.7 Etiska överväganden 

I studien har forskningsetiska principer uppmärksammats under hela 
forskningsprojektet (Codex, 2012). Individskyddskravet förtydligas i 
regler med krav på information, med samtycke på konfidentionalitets-
kravet samt på hur forskningsmaterialet får användas (Gustavsson m. fl. 
2004). Enligt Eliasson (1995) har författaren i studien det främsta an-
svaret över att se till att studien är moraliskt acceptabel och håller god 
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kvalité. Därför måste forskningsetisk reflektion vara ett naturligt inslag i 
en forskares vardag. Vid en studie bör man sträva efter att ge en så rim-
lig bild som möjligt av det man avser att undersöka, det vill säga att 
man inte ska lägga till någonting eller mörka någonting (Nyberg 2000). 
När det gäller informationskravet har de deltagande intervjupersonerna 
informerats om intervjuarens bakgrund och institutionstillhörighet, 
undersökningens syfte och att deltagandet i studien är frivilligt och att 
deras medverkan är konfidentiell. Det vill säga att data, där den inter-
vjuade kan identifieras i deras berättelser inte kommer att redovisas 
(Kvale, 2006; Bryman 2013). Deltagarna har informerats om rätten att 
avbryta sitt deltagande i studien när de så önskar. Intervjupersonerna 
har fått själva avgöra vilka situationer och vad de vill berätta om. För-
fattaren kommer att ta hänsyn till individskyddskraven som Nyberg 
(2000) och Kvale (2006) skriver om. Studien ska samtidigt uppfylla 
forskningskravet, att utföra viktig och kvalitativt god forskning och 
individskyddskravet.  Vilket innebär att deltagare, försökspersoner och 
intervjupersoner inte får komma till skada. Information har delgetts de 
intervjupersonerna om att intervjuer enbart kommer att användas som 
material till en pågående studie. De intervjuade har också fått informat-
ion om att deras namn inte kommer att lämnas ut till obehöriga. För att 
det inte ska framgå vilka personer, arbetsplatser och skolor som deltagit 
i denna studie, har platser och namn som kommer fram i texten ändrats. 
De intervjuades namn har delgetts ett nummer till exempel (Handledare 
4). 

5.8 Studiens kvalitet 

Kvalitet i kvalitativa studier kan handla om olika saker. Larsson (2005) 
lyfter fram det som kvalitet i termer av kvaliteter i framställningen som 
helhet, kvaliteter i resultaten samt validitetskriterier. När det gäller kva-
litet i en studie som helhet talar Larsson (2005) om vikten av att redo-
visa sin förförståelse. Larsson (2005) menar att man ska ha en förförstå-
else för det som ska tolkas och genom att noggrant redovisa den, tydlig-
görs studiens utgångspunkt. I texten har redogjorts för den teoretiska 
förförståelse, tillika den förförståelse som tidigare forskning inom om-
rådet gett. I studien har även redogjorts för den egna förförståelse av 
företeelser utifrån rollen som yrkesverksam lärare inom Vård- och om-
sorgsprogrammet.  
 
Centrala kvalitetskriterier för helheten är enlig Larsson (2005) Perspek-
tivmedvetenhet, Intern logik i studien som helhet, Etiskt värde, Inne-
bördsrikedom, Struktur, Teoritillskott och Empiriskt tillskott. I denna 
studie finns bland annat ett empiriskt tillskott det vill säga genom att 
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studien redovisar mycket av empirin så får man ganska bra bild hur 
både vårdlärare och handledare resonerar och det kan man se som en 
kvalitetsaspekt.  
 
Validitet är ett sådant begrepp som kommer från ett annat sammanhang 
men som i kvalitativa studier fått delvis en annan innebörd. Svensson 
och Starrin (1996) samt Kvale (2006) anser att validitet och reliabilitet 
är viktiga aspekter för att öka trovärdigheten i en studie. Validitet hand-
lar om överensstämmelse, att författaren undersöker det man har för 
avsikt att undersöka och att författaren använder sig av en rimlig metod 
för att uppfylla syftet. Intervjuguiden innehåller ett par så kallade kon-
trollfrågor för att undvika missförstånd som lätt kan uppstå i en inter-
vjusituation. Dessa frågor är exempelvis ”Har jag förstått dig rätt då du 
säger…?” och ”Förstår du frågan?”. De kontrollerande frågorna ämnade 
undvika missförstånd och bekräfta att intervjuare och intervjuperson 
förstått varandra rätt. Störande moment under själva intervjutillfället 
minskades genom att intervjuerna utfördes i en ostörd miljö. Svårtydda 
frågor undveks på grund av att de kan försämra pålitligheten. Författa-
ren har tagit med flera citat så att läsaren kan försäkras om att det empi-
riska materialet baseras analys på (Hellevik, 1996). 
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Kapitel 6 Resultat   

I detta kapitel redovisas resultat utifrån material som insamlats vid in-
tervjuerna med handledarna och vårdlärarna. Vidare kommer varje 
forskningsfråga att besvaras under eget avsnitt. Redovisning av resulta-
tet presenteras med exempel bestående av citatutdrag från intervjuerna 
med vårdlärare och handledare. Texten belyser frågeställningarna uti-
från perspektiv såväl vårdlärar- som handledarperspektiv. I studien ut-
gås och återges handledarnas och vårdlärarnas berättelser. Materialet är 
indelat i ganska grova kategorier och indelningen följer vårdlärarnas 
och handledarnas berättelser. Utöver de kategorier som baseras på vård-
lärarnas och handledarnas berättelser tas likheter och skillnader upp och 
varje underkategori avslutas med en sammanfattning och en jämförande 
analys. Den första delen handlar om hur vårdlärare och handledare re-
sonerar kring yrkeskunnande och vad som ses mest centralt för eleverna 
att förvärva under APL. Den andra delen handlar om vilket 
yrkeskunnande framhålls som centralt vid bedömning av APL. Den 
tredje delen handlar om vilka situationer som används för bedömning av 
yrkeskunnande.  Den fjärde och avslutande delen handlar om vilka 
redskap som används för bedömning av yrkeskunnande och hur de 
används.  
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6.1 Yrkeskunnande 
Figur två illustrerar de kategorier och underkategorier av vårdlärares 
och handledares uppfattningar om vad som är viktigt yrkeskunnande för 
personal inom vård och omsorg. 
 

 
Figur 2: Kategorier och underkategorier av yrkeskunnande. 
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6.1.1 Relationellt yrkeskunnande 
Relationellt yrkeskunnande är delat i tre delar, bemötande och etiskt 
förhållningssätt, kommunikation och samarbete. Det handlar om relat-
ionen både med de boenden och förhållanden med kollegor. Hur man 
bemöter de boende och kommunicerar med dem och hur man samarbe-
tar och samverkar med kollegor och andra professioner. Första delen 
och kategorin handlar om det relationella yrkeskunnandet som delas in i 
tre underkategorier: Bemötande handlar om mänskligt bemötande och 
dessutom finns det ett yrkesetiskt förhållningssätt som eleven måste 
klara av att hantera i relation till de boende. Etiskt förhållningssätt hand-
lar om yrkesetik och det kommer fram i förhållningssättet. Kommuni-
kation med yrkesmässigt ansvar i relation till hur de pratar om det hela 
och samarbete med kollegor och andra yrkeskategorier.  

Bemötande och etiskt förhållningssätt  
Bemötande och etiskt förhållningssätt handlar om yrkesetik som kom-
mer fram i förhållningssätt. Samtliga intervjuade, både vårdlärare och 
handledare, anser att ett professionellt bemötande och etiskt förhåll-
ningssätt i mötet med de boende i olika vård- och omsorgsboenden är 
centralt att lära sig som yrkeskunnande för elever som gör sin APL. 
Flera av vårdlärarna framhåller att bemötandet och det etiska förhåll-
ningssättet är det allra viktigaste och att det är centralt i yrkeskunnandet. 
En av vårdlärarna berättar om etiskt förhållningssätt:  

Allt det andra kommer allt eftersom, men att man har det etiska för-
hållningssättet mot andra personer och försöker borra sig in i deras 
situation, att man tänker till, det är jätte viktigt. (Vårdlärare 2) 

 
Även handledarna betonar vikten av bemötande: ”Bemötande är A och 
O. Att lära känna de boende så lär man sig hur de mår. Man som läser 
av dem.” (fördjupningsintervju Handledare 7). Både vårdlärare och 
handledare betonar i citaten ovan vikten av lyhördhet i bemötandet. Ett 
professionellt bemötande innebär bland annat att respektera och vara 
lyhörd mot de boende. Vårdläraren talar om att ”borra sig in i de boen-
des situation” och handledaren om att läsa av de boende. Det handlar 
om att ha en fingertoppskänsla i bemötandet och att kunna läsa av de 
boendes kroppsspråk. Handledaren nedan ger ett konkret exempel på 
vad det kan innebära att vara lyhörd mot den boende. 

Bemötande - hur man bemöter, man måste ta det försiktigt. Läsa av 
dem, det finns personer som inte vill att man ska komma nära dem, 
vissa måste man lyssna på och se hur de vill ha det. Inte vid första 
mötet krama boende som det första jag gör utan man kanske kom-
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mer och tar i hand och hälsar, så att man hinner lära känna varandra. 
(Handledare 7) 

 
Det gäller att kunna göra väl avvägda bedömningar och anpassa sig till 
de olika personer man möter. En del kanske inte vill att man kramar 
dem i början utan man måste läsa av signalerna som individen sänder 
ut. Det handlar om vikten av lyhördhet och förmågan att inge förtro-
ende. En handledare betonar särskilt vikten av bemötandet när man 
möter t ex personer med demenssjukdom. 

Just inom det här yrket som undersköterska är bemötandet jättevik-
tigt. Speciellt när man jobbar med dementa. Att man inte kör över 
dem utan att man är på deras nivå, lyssnar, tar in, och har empati och 
hur man ska säga utan att kritisera, ja… kritiserar var fel ord att 
säga, man behandlar dem som du själv vill bli behandlad. Det är 
människor vi har att göra med, ja… jag tycker det är det viktigaste. 
(Handledare 1)  

 
Handledaren menar hur viktigt det är att stanna upp, lyssna och läsa av 
individens behov som kan vara olika beroende på situation. Individen 
kan ha svårt att göra sig förstådd och hen kan även ha svårigheter att 
förstå. Därför är det viktigt enligt handledaren att vi behandlar personen 
i fråga som vi själva vill bli behandlade. Handledaren nämner också 
vikten av empati liksom flertalet av handledarna och vårdlärarna, att 
man känner med andra, vilket är väsentligt i arbetet inom vård och om-
sorg. Således är empati liksom lyhördhet ett inslag i det etiska förhåll-
ningssätt som både vårdlärare och handledare anser vara en viktig del 
av yrkeskunnandet när man arbetar inom vård och omsorg. 
 
Flera av vårdlärarna resonerade om att kunna respektera de boendes 
autonomi när de ännu har kvar sina färdigheter och bevara boendes 
självständighet. En vårdlärare berättade att personalen även ska kunna 
stödja och hjälpa de boende på respektfullt sätt när de inte längre klarar 
av att självständigt sköta sig själva. Vårdläraren uttrycker följande: 

Bemötande, det handlar om förhållningssätt, kunna respektera indi-
vidernas autonomi, deras självständighet, kunna hjälpa och stödja 
individerna med det de själv inte klarar av. (Vårdlärare 5) 
 

Några av vårdlärarna och handledarna använder begreppet social kom-
petens för att beskriva en viktig del utav yrkeskunnandet. Några av 
handledarna beskriver att i arbetet inom vård och omsorg sker många 
olika möten med människor i varierande positioner från olika kulturer.  
Därför är den sociala kompetensen en viktig del av yrkeskunnandet när 
eleverna lär sig bemöta och kommunicera i yrkesspecifika samman-
hang. Yrket innehåller möten med boenden samt med olika yrkeskate-
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gorier inom vård och omsorg. En av vårdlärarna definierar social kom-
petens på följande sätt: 

Social kompetens handlar om hur du är som person och hur du be-
möter individen, har ett öppet sinne och en god kommunikation, ett 
bra förhållningssätt. Det är att kunna ställa om dig i olika samman-
hang utifrån situationen, att kunna ta i konflikter, att kunna hand-
leda, att kunna vägleda i olika situationer. Det är en del av den soci-
ala kompetensen men mycket är ju individuellt, men jag tror det är 
väldigt viktigt hur du är som person i ditt yrke. Det är otroligt viktigt 
eftersom du möter människor som har olika behov och många är mer 
eller mindre beroende av personalens stöd och hjälp i olika situat-
ioner. (Vårdlärare 6 fördjupningsintervju) 

 
Vårdläraren menar att personligheten framträder som en viktig bas i 
arbetet inom vård och omsorg. Vårdlärare och handledare definierar den 
sociala kompetensen som att anpassa sig till olika situationer och ha en 
god förmåga att kunna kommunicera med olika kategorier av männi-
skor.  Social kompetens anses även vara att handleda och vägleda vid 
eventuella konflikter. En handledare betonar vikten av att eleverna för-
står värdet av social kompetens vilket framkommer när hon säger: “Vik-
tigt att ha bra värdegrund och också att kunna visa en social kompetens 
inom sådant här yrke och framförallt tycka om människor… det är 
människor man tar hand om…” (Handledare 4) 
 
Flertalet av handledarna lyfter även upp en del svårigheter som kan 
uppstå för elever som inte har erfarenheter av att umgås med äldre. En 
handledare framhåller: 
 

Då får man gå jätte försiktigt fram för de kanske aldrig har träffat en 
äldre människa. Och då får man berätta utanför dörren vad vi kom-
mer att möta på insidan, förklara litegrann så man slipper förklara 
vid sängen och inte prata över huvudet… (Fördjupningsintervju 
handledare 8)  
 

De elever som inte tidigare har kommit i kontakt med äldre människor 
kan känna lite rädsla för att ta närkontakt med dem. Därför anser flera 
handledare att eleverna bör lära sig att beröra de äldre. Handledaren 
säger: 

För det andra måste de lära sig att ta i människor som inte klarar sig 
själva, och liksom få den tryggheten. Många har ju aldrig rört i en 
gammal människa. (Handledare 2) 

 
Några av vårdlärarna nämner också vikten av att i arbetet som under-
sköterska kunna ta och röra i andra människor. En av vårdlärarna ut-
trycker följande: “Mycket grundläggande, att kunna ta i andra männi-



 61 

skor, kunna komma nära andra människor.”(Vårdlärare 5). Handledarna 
menar också att unga har ett annat synsätt, tänker annorlunda om hur de 
ska hjälpa de äldre. Vård- och omsorgspersonal och elever på APL 
måste tänka på att agera på ett annat sätt, inte som man kanske är med 
sina kompisar. En handledare säger: 
 

… utan man måste som tagga ner eller hur man ska säga när man är 
med de äldre… så prata tydligare och man måste som vara på ett an-
nat sätt. Kanske att kunna vara lite lugnare kanske. (Handledare 6)  
 

För vård- och omsorgspersonal ingår vård i livets slutskede i yrkeskun-
nandet för vård- och omsorgspersonal. Handledaren ovan menar att det 
är viktigt att eleverna tränar på att bemöta svårt sjuka människor, även 
om man aldrig kan bli riktigt van. En handledare nämner bemötandet i 
vården vid livets slutskede: 

Det är ju mycket det här, när ungdomarna kommer får man verklig-
en tänka på det där och det samma gäller med dom som är i livets 
slutskede. Det är också något som man måste träna på, det är inte 
lätt, i början var det inte lätt, man blir aldrig van vid det här. (Hand-
ledare 1) 

 
Några av vårdlärarna lyfter upp vikten av att eleverna får en bra handle-
dare som är en god förebild vad gäller bemötande och etiskt förhåll-
ningssätt. 

Bemötande tycker jag är jätteviktigt och att de får en bra förebild av 
sin handledare… att dom kan på ett bra sätt introducera hur man 
är…(Vårdlärare 4) 

 
Enligt vårdlärarna och handledarna behöver eleverna öva på bemötandet 
för att lära sig att bemöta på ett professionellt sätt. De behöver få se hur 
handledaren gör. De behöver själva prova på för att växa in i yrkesrol-
len och senare självständigt kunna ta ansvar för att till exempel korrekt 
bemöta de boenden och deras anhöriga. 

Sammanfattning av bemötande och etiskt förhållningssätt 
Samtliga vårdlärare och handledare är överens om att ett gott bemö-
tande är ett yrkesmässigt förhållningssätt som eleverna förväntas ut-
veckla under APL och kanske därför också det viktigaste yrkeskunnan-
det för all personal i inom vård och omsorg. Både vårdlärare och hand-
ledare tar upp begreppet social kompetens. Det finns skillnader mellan 
vårdlärarnas och handledarnas sätt att diskutera om bemötande. Hand-
ledarna talar om bemötande vid livets alla skeden även när döden är 
nära, däremot är det ingen av vårdlärarna som nämner något om vård 
vid livets slut. När handledare talar om etiskt förhållningsätt använder 



 62 

de begrepp som att vara lugn och att inte prata över huvudet på de bo-
ende. Vårdlärarna använder begreppet etiskt förhållningssätt. Många 
vårdlärare talade även om respekt för de boendes autonomi när de ännu 
har kvar sina färdigheter. De ansåg om det är viktigt att försöka bevara 
de boendes självständighet något, som inte någon av handledare 
nämnde. Sammanfattningsvis kan man säga att vid intervjuerna kom det 
fram att ett professionellt bemötande och etisk förhållningsätt inom vård 
och omsorg innebär att kunna lyssna, ge tid, närhet och beröring. Det 
innebär också att vara lyhörd, kunna avläsa och tolka situationen och 
individen, vara anpassningsbar, empatisk och respektera de boendes 
integritet och självständighet samt att göra kloka bedömningar i olika 
vård- och omsorgssituationer.  

Kommunikation  
De flesta vårdlärare och handledare uttrycker vikten av kommunikation 
i yrkeskunnandet inom vård och omsorg. Den här kategorin handlar om 
att handledarna och vårdlärarna vill att eleverna ska lära sig specifika 
yrkesrelaterade förmågor som till exempel att utveckla en god förmåga 
att kommunicera med olika människor. De flesta av vårdlärarna anser 
att kommunikationen mellan de boende och eleven samt mellan vård-
personalen och eleven är en viktig del av yrkeskunnandet. En vårdlärare 
beskriver det så här:  

Jag tycker att kommunikation är en stor del av yrket, att kunna 
kommunicera med en person som kanske inte kan språket, att man 
kan läsa av och kommunicera med en sådan person (Vårdlärare 6) 
 

Några av vårdlärarna uppmärksammar hur man gör för att få den där 
kontakten med de boende och att få de boende med sig samt att inte 
prata över huvudet. En av dem säger följande: 

Hur gör ni när ni samspelar när ni är två stycken som gör det här? Ni 
kan inte prata över huvudet över patienten när han är där att nu gör 
vi så här eller han gör så här, utan det är fortfarande patienten, det är 
inte ni som är viktiga. Det är patienten som är viktig. Så att det där 
tittar jag på just det här bemötandet, ditt sätt att gå tillväga på. Hur 
du får patienten delaktig i det du egentligen vill. Ibland så brukar jag 
titta på att om de kan göra paus och kan vänta in patienten, det är 
också jätte viktigt och kan de vänta in och inte bli rädda. Sitt och 
håll patienten i handen och säg att jag ser att du är trött och nu gör 
jag det här och så tar det en liten stund så kan vi prova igen. Så att 
vänta in patienten. Så måste man göra för vad än det må vara. (Vård-
lärare 1) 
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Språket är ett viktigt redskap när vi kommunicerar. Det handlar om att 
man i sin profession också kan kommunicera utan ord när man kanske 
inte har språket och måste använda sig av andra uttrycksmedel som till 
exempel kroppsspråk eller ansiktsuttryck och händer, till exempel med 
dem som har demenssjukdom. Man måste vara tydlig i sin kommunikat-
ion utifrån boendes nivå och kunna respektera detta. Även här framträ-
der således vikten av lyhördhet.  En vårdlärare framhåller: 

… kunna kommunicera utifrån de olika individerna, kunna ställa om 
sig utifrån de personer man bemöter då vi alla är väldigt olika. Att 
kunna respektera det också. (Vårdlärare 5) 

 
Det framkommer i det här citatet att man vid sidan av lyhördhet också 
kan se att anpassning och respekt nämns som en del av kommunikat-
ionsförmågan. När man arbetar med människor inom vård och omsorg 
är varje individ speciell och situationen unik. Ett exempel på tyst kun-
skap kan vara när personal kommer in till en boende och utan att tala 
med personen känner av hur han eller hon mår och handlar därefter. 
Eleverna lär sig tyst kunskap genom att följa erfarna handledare i arbe-
tet och genom att iaktta och känna in situationen. Därigenom blir eleven 
mer förtrogen med olika situationer och händelser i praktiken. 
 
En vårdlärare nämner vikten av teoretiska kunskaper för att skapa förut-
sättningar för en bra kommunikation enligt nedan: 

Att man fått teoretiska kunskaper om kommunikation, t.ex. dubbla 
budskap, kroppsspråkets betydelse osv, så man kan omsätta det och 
förstå det när man kommer ut till sina brukare eller vårdtagare på 
sjukhuset. Kunna läsa av situationer, kunskap som man bär med sig 
ut, som man kan analysera och förstå vissa saker. Men, när man fått 
vara med om olika situationer ute på praktiken får man även en tyst 
kunskap, så då lär du dig sådant som du kanske inte kan sätta ord på 
som att se hur någon mår. (Vårdlärare 4) 

 
I den teoretiska skolförlagda undervisningen kan eleven få kunskaper 
om dubbla budskap och ordlös kommunikation. I citatet ovan menar 
vårdläraren att det kan komma till användning ute på arbetsplatsen men 
menar även att den tysta kunskapen kan uppstå i mötet med den boende, 
patienter och klienter. 
 
Endast ett fåtal av handledarna och ingen av vårdlärarna talar om kom-
munikation som ett sätt att ta del av de boendes erfarenheter. En av dem 
uttrycker sig på följande sätt: ”Boende, de gillar ju så mycket att prata 
och har så mycket att berätta.” (Handledare 1). Här menar handledaren 
att vårdpersonalen ska kunna lyssna och ta sig tid till de äldre när de 
berättar. Lyssnandet ses som en del av yrkeskunnandet. En handledare 
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menar också att elever måste uttrycka sig på ett sätt som de boende 
förstår. Handledaren säger att: 

… språket har betydelse för hur man uttrycker sig, ungdomar har 
ofta olika slang och språk som dom använder, sådant måste de tänka 
på. För det förstår de äldre inte, man kanske kan inte använda det 
ordet här utan man får som tänka på hur man uttrycker sig. Ibland 
får man själv också tänka efter, fast jag inte är så jätte gammal, så 
får jag fråga vad betyder det där ordet? (Handledare 6) 

 
Här tar handledaren upp hur språket ändras genom tiderna och att de 
äldre inte alltid förstår moderna uttryck. Handledaren är bekymrad över 
att man kanske inte alltid förstår varandra. Av citatet kan man även 
utläsa att handledaren vill göra eleverna medvetna om sitt språkbruk 
och att eleven ska prata samma språk som de boenden för att undvika 
missförstånd.  

Sammanfattning av kommunikation 
I detta avsnitt när det gäller kommunikation talar vårdlärarna och hand-
ledarna om det på olika sätt. Till exempel talar vårdlärarna om kommu-
nikation som teoretisk kunskap i termer som dubbla budskap, kropps-
språkets betydelse och tystkunskap. Handledarna pratar om den prak-
tiska kommunikationen på boendet, exempelvis att lyssna, vara lyhörd, 
att läsa av människor och att ta del av de boendes erfarenheter. Sam-
manfattningsvis kan man säga att god kommunikationsförmåga är ett 
slags givande och tagande som innebär att både personal och boende 
deltar på sina villkor i kommunikationen. Man ska även kunna kommu-
nicera med olika slags människor, kunna kommunicera med kropps- 
och ansiktsuttryck, vara tydlig och lyssna på boendes erfarenheter.  

Samarbete  
Tredje underkategorin handlar om samarbete inom den egna yrkesgrup-
pen kollegorna emellan, men även om samarbete mellan olika yrkes-
grupper inom vård och omsorg som till exempel sjuksköterskor, läkare, 
sjukgymnaster. De flesta av vårdlärarna och handledarna anser att det är 
värdefullt med ett välfungerande samarbete. Av intervjuerna framkom 
det att samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom vård och omsorg, 
exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgym-
naster, läkare och övrig personal, är viktigt då många olika yrkeskatego-
rier är inblandade för en fungerande vård och omsorg. Några av handle-
darna tar upp värdet av att kunna samarbeta i olika arbetslag och med 
olika yrkesgrupper. En handledare beskriver det på följande sätt:  
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Vi är alla olika och det är vi som jobbar också. Vi har det ju bra här i 
huset. Vi har sjuksköterskor här i huset, arbetsterapeuter, sjukgym-
naster här i bygget, vi undersköterskor ger insulin, men sjuksköters-
kor tar blodtrycket och det medicinska. Vi hjälper dem med det var-
dagliga som de inte kan göra själv. (Handledare 1) 

 
Även vårdlärarna framhöll att det är betydelsefullt med samverkan mel-
lan olika yrkesprofessioner. Det är många olika yrkesprofessioner som 
är delaktiga inom vård och omsorg. En vårdlärare säger så här: 

Sedan att kunna arbeta med olika yrkesprofessioner. För idag är det 
så att mycket av arbetet består ju av teamarbete runt individen, så då 
kan det vara många olika professioner samt många olika insatser och 
därför är det viktigt att man har ett bra samarbete. Att man har en 
samsyn för individens bästa och att individen är delaktig. (Vårdlä-
rare 6) 

 
Både vårdlärare och handledare pratar om vikten av samverkan och att 
man ska kunna ge och få stöd av sina arbetskollegor. En vårdlärare tar 
upp att personkemin ska fungera: 

Du tänker det praktiska samarbetet. Det är samma sätt i olika former. 
Först är det ju så att du måste kunna samarbeta med individen så det 
måste ju fungera personkemin. Det är väldigt viktigt att man där har 
ett bra samarbete. Sen måste man ha samarbete i arbetslag och man 
har då gemensamma mål och man har policy och man arbetar till-
sammans. Att man är en välfungerande arbetsgrupp, det är ju jätte 
viktigt. (Vårdlärare 6)  

 
Flertalet av handledarna lyfter fram att ömsesidig respekt mellan ar-
betskollegorna är en förutsättning när man arbetar i en grupp. En av 
handledarna tar upp respekt för olikheter när man arbetar i olika grupper 
i olika arbetslag inom vård och omsorg. 

 
Några av vårdlärarna beskrev samarbete med både framtida kollegor 
och de boende som en del av yrkeskunnandet. En av vårdlärarna ut-
tryckte att: ”Även det praktiska, hur vi kan samarbeta, planera och or-
ganisera vårt arbete” (Vårdlärare 5). Här framhåller vårdläraren bety-
delsen av att kunna samverka i dagliga arbetsuppgifter och planera de 
olika arbetsmomenten. Av de framkomna svaren kan man utläsa att 
samarbetet med olika yrkeskategorier tas upp i intervjuerna av flera 
vårdlärare och handledare. Flera handledare tar också upp den ordlösa 
samverkan som sker mellan kollegor. Att kunna samarbeta med kolle-
gan är viktigt, något som handledaren nedan betonar: 

Samarbeta med varandra när man ska klä på och tvätta. Jag gör det 
och du gör det […] Sådant måste funka för att vi har ju inte all tid i 
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världen så du måste ju komma in i rutiner tidigt du //…// Tyst kun-
skap, jag gör det här och du gör det där, det ska flyta så vi vet vad vi 
ska göra. Det är sådant som när vi flyttar till rullstol med lift och lyf-
ter och du tar där och jag tar där du gör si och jag gör så. Det är 
mycket sådana saker som de ska lära sig då för att allt måste ju flyta 
för vi har ju ändå 13 boenden och på morgonen ska ju alla upp och 
det är frukost och det är hela tiden saker som man måste göra. Du 
kan kanske inte gå in i ett rum och stanna där 1 timme för vi är ju 
bara 4 personer på vår avdelning så det måste flyta på helt enkelt. 
(Handledare 4) 
 

Enligt handledaren måste samspelet fungera mellan vård- och omsorgs-
personalen när de arbetar i par, när de har mycket att göra och arbetet 
måste flyta på. Annars hinner man inte utföra alla arbetsuppgifter. Man 
kan utläsa att vissa saker är svåra att uttrycka med ord, därför att det 
anses ta för mycket tid. Man kan även utläsa av citatet att handledaren 
upplever en viss stress, på grund av tidspress, hög arbetsbelastning och 
för lite personal. Det är viktigt med ordlös kommunikation och inlärda 
mönster i arbetet. Att förstå varandras avsikter i olika situationer, för att 
få arbetet att flyta på.  

Sammanfattning av samarbete 
I det här fallet är det handledarna som tar upp den ordlösa kommunikat-
ionen på grund av att det enligt deras utsagor är viktigt med samarbete i 
par. Eftersom arbetet innebär mycket stress och det måste flyta på för 
att alla arbetsmoment på vård- och omsorgsboenden ska hinna göras. 
För handledarna är det också viktigt med ett samförstånd, att man kan 
utläsa varandras avsikter i det praktiska arbetet när man arbetar i par 
med den egna yrkeskategorin. Vårdlärarna däremot talar om vikten av 
att arbeta med teamwork som en metod att organisera arbetet på vård- 
och omsorgsboenden. Sammanfattningsvis kan sägas att ett gott samar-
bete är av stor betydelse enligt både vårdlärarna och handledarna när 
man arbetar inom vård och omsorg. Man kan av intervjuer utläsa att i 
arbetet som undersköterska ingår att samarbeta med flera olika yrkeska-
tegorier. För ett fungerande samarbete med andra yrkeskategorier behö-
ver undersköterskan kunna ge och få stöd, ha goda relationer till sina 
samarbetspartners samt kunna respektera de olika arbetskollegorna. 
Samsyn är också centralt enligt både handledarna och vårdlärarna.   

6.1.2 Teoretiskt yrkeskunnande i situationer på arbetsplatsen 
Teoretiskt yrkeskunnande i situationer på arbetsplatsen handlar om vad 
eleven dels ska ha faktakunskaper om men också kunna agera i situat-
ionen i enlighet med de kunskaper eleven har.  Det handlar inte om att 
omsätta utan om att identifiera situationer till exempel när man ska 
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tvätta händerna och när behöver man göra något annat. Vad är det ele-
ven ska ha för kunskaper om att kunna agera på ett yrkesmässigt sätt i 
de här olika situationerna.  Den andra kategorin handlar om det teore-
tiska yrkeskunnandet i situationer på arbetsplatsen och delas in i föl-
jande fyra underkategorier: Hygien/smitta/smittspridning, Hy-
gien/personlig hygien kunskaper och kunna agera utifrån det, Ergonomi 
och Kost. 

Hygien 
Tredje underkategorin handlar om hygien. Det framkom av intervjuerna 
att det finns olika aspekter när man talar om hygien. Dels hygien som 
smitta, hur man ska undvika smittspridning. En annan aspekt med hy-
gien är dels hur man ska sköta de äldres personliga hygien. 

Hygien: Smitta/smittspridning 
Nästan samtliga vårdlärare tar upp vikten av hygien som undvikande av 
smittspridning som en del av yrkeskunnandet i vård och omsorg. En 
vårdlärare beskriver att hygien är grunden till vård- och omsorgsarbete 
och anser därmed att det är viktigt att eleverna får kunskap om smitta 
och smittspridning. En vårdlärare uttrycker sig på följande sätt: “Hygi-
enen får man inte glömma, det ingår ju i den här basen som lärs ut… 
”(Vårdlärare 1). Vårdlärarna anser att eleverna ska känna till och kunna 
om hygien speciellt smittspridning och bakterier innan de ska göra sin 
första APL. En vårdlärare säger: ”Jo hygien det har jag lagt väldigt 
mycket tid på. För att förhindra smittspridning och bakterier. (Vårdlä-
rare 2). Endast ett fåtal av handledarna nämner smitta och smittsprid-
ning som en del av yrkeskunnandet. Dessa få säger att kunskaper om 
hygien och smitta är bland det viktigaste att kunna när man arbetar inom 
vård och omsorg för att undvika smittspridning inom äldreboenden. En 
av handledarna som arbetar i ett äldreboende säger: 

Hygien och omvårdnad skulle eleverna behöva läsa mer så att de kan 
det. Det är A och O faktiskt. Vi som gick den gamla skolan har det 
här med hygienen i ryggmärgen och det går bara inte att ta bort. Vi 
har 13 stycken boenden, då kan man inte ha samma hygieniska för-
hållanden och funktioner som man har hemma, det blir helt annat. 
Man kan inte ha det som hemma utan man måste ha ordentliga hygi-
enregler. När någon får magsjuka så isolerar vi dem direkt i något 
rum vi har ledigt och det är samma med influensa. (Handledare 2) 
 

Handledaren anser att hygienen ska vara på samma nivå som på en vår-
davdelning fast de äldre bor i egna lägenheter eller rum. Exempelvis att 
ha en god handhygien och via behov även isolera de äldre för att und-
vika smittspridning. Däremot anser lärarna att den grundläggande hygi-
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enen är viktig del i yrkeskunnande och därför ges denna grundläggande 
kunskap till eleverna tidigt i skolan. En vårdlärare säger följande: 

Det är viktigt att i utbildningen så ingår det här med grundläggande 
hygien och det är viktigt ur många olika synpunkter inte minst för 
dem och brukarens hälsa och för personalens hälsa för att förhindra 
smitta och smittspridning och där är det viktigt att man lär ut till ele-
verna hur man jobbar på ett bra sätt. Att man lär ut också den basala 
hygienkulturen som är i grunden för allt vård och omsorg som är 
lika oavsett var man arbetar då ska man tänka utifrån ett sådant per-
spektiv och tänka på att arbeta så hygieniskt som möjligt. (Vårdlä-
rare 6) 
 

Vårdläraren menar också att det är viktigt med personalens hälsa för att 
undvika smitta och smittspridning.  

Hygien: personlig hygien 
När man nämner hygien kan det även handla om att hjälpa de boende att 
sköta sin personliga hygien, det är även ett praktiskt moment i yrkes-
kunnandet. Endast ett fåtal handledare nämner detta med den personliga 
hygienen. En av handledarna jämförde tidigare vård- och omsorgsut-
bildning med dagens när det gäller hur man lärde sig att tvätta patienter 
grundligt och säger följande: 

Nej det tycker jag inte att eleverna har fått. Men samtidigt är det här 
deras första praktik så det är väldigt nytt för dem. När vi läste till 
undersköterska så hade vi hade ju salar som vi tränade i, t.ex. tvät-
teknik när jag gick i skolan, men det ser jag att de inte har gått ige-
nom, just tvättekniken. Man har alltid en teknik hur man tvättar de 
boendens övre och nedre region. Det får vi oftast lära ut här och spe-
ciellt hygienen får man gå igenom med eleverna. Här behöver elever 
mycket vägledning och stöd, de verkar inte vara så kunniga. (Hand-
ledare 4) 
 

Utsagan visar att handledaren jämför sin egen utbildning med dagens 
utbildning, vilket inte är helt ovanligt. I och med att utbildningar för-
ändras över tid kommer alltid handledare att möta elever som delvis har 
fått en annorlunda utbildning. Statusen på utbildningen var högre tidi-
gare enligt handledarna. Här menar handledaren att eleverna inte är så 
förberedda i de basala omvårdnadsrutinerna.  
 
De flesta vårdlärare lyfter också fram betydelsen av den basala vården 
där personlig hygien ingår. Vårdläraren nedan påpekar även att eleverna 
ska lära sig att kunna beröra de boenden, till exempel i samband med 
när man stödjer dem i skötseln med den personliga hygienen.  
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Även den basala vården, naturligtvis är det jätte viktigt att veta och 
kunna och våga ta i de boende och tvätta, klä på, duscha och sådant, 
träna på att tvätta. (Vårdlärare 6) 

 
Förutom vikten av basal vård och hygien lyfter även vårdlärarna fram 
personliga egenskaper hos elever. Hur man är, hur man tar hänsyn och 
visar respekt till de boendes personliga integritet i den speciella situat-
ionen. En vårdlärare uttrycker sig så här: 

… hur man är ute, och får en bra förebild hos sin handledare att de 
kan på ett bra sätt introducera hur man är och grundläggande hur 
man tvättar osv. Så de kan gå ut och vikariera och arbeta. (Vårdlä-
rare 4) 

 
Även handledare säger liknande om att elever ska tänka på hur man 
bemöter varje enskild individ. Att de utifrån varje individ ska se varje 
situation som unik och kunna arbeta utifrån det. En handledare uttrycker 
följande: 

Ja det är väl det här lite om hur det är på ett äldreboende, det här 
vardagliga, hur vi jobbar. Ja man får fråga vad de förväntar sig. Att 
de får lite kännedom och så får göra lite olika saker, att komma in 
och tvätta, borsta tänder, duscha, hygien, hur det är. Alltid lär man 
sig något när man jobbar med människor det är ju olika, en dusch till 
en annan. (Handledare 1) 
 

Sammanfattning Hygien: Smitta/smittspridning och personlighygien 
 
Jämförelsevis kan sägas att fler vårdlärare än handledare anser att det är 
viktigt med en kontrollerad hygien både när det gäller hygien som und-
vikande av smittspridning och hjälpen med den basala hygienen. Detta 
ses som en del av yrkeskunnandet för personal inom vård och omsorg. 
Handledarna anser att skolan ska lära eleverna regler för den basala 
hygienen det vill säga att det ska läras i skolan innan eleverna kommer 
ut på sin första APL- placering. Vårdlärarna och handledarna är eniga 
om att bemötande är viktigt i arbetet med den personliga hygienen.  

Ergonomi, tekniska hjälpmedel och arbetsmiljö 
Den här underkategorin handlar om vård- och omsorgspersonalens tek-
niska hjälpmedel som underlättar deras dagliga arbete samt ergonomi 
och arbetsmiljö. De flesta av vårdlärarna nämner vårdpersonalens behov 
av att använda och kunna få kunskaper om hur man använder tekniska 
hjälpmedel som underlättar vårdpersonalens arbete. Flertalet av vårdlä-
rarna nämner ergonomins betydelse när det handlar om yrkeskunnandet. 
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I arbeten inom vård och omsorg är det viktigt att kunna arbeta ergono-
miskt, för att inte skada sig själv eller de boende. Ett fåtal av de inter-
vjuade handledarna tar upp ergonomi och teknisk utrustning som en del 
av yrkeskunnandet. Handledaren nedan betonar värdet av att kunna 
arbeta ergonomiskt.  

Att de kan och kanske har fått lära sig vändteknik, lite lyft. Vad som 
finns att använda för olika redskap. Hur man använder dem är också 
viktigt (Handledare 7). 

 
Några av handledarna nämner arbetsmiljöfrågor som en del av yrkes-
kunnandet. En handledare poängterar följande: 

Så det läggs ganska mycket på det där att de förstår om arbetsmil-
jöfrågor och mycket som bakas ihop i de här 5 veckorna. (Handle-
dare 5) 
 

Sammanfattning av ergonomi, tekniska hjälpmedel och arbetsmiljö 
Här talar fler vårdlärare än handledare om vikten av att kunna arbeta 
ergonomiskt inom olika vård- och omsorgsverksamheter. De talar även 
om att elever skall kunna använda sig av de tekniska hjälpmedel som 
finns för att förebygga belastningsskador. När handledarna talar om 
tekniska hjälpmedel så talar de om exempelvis att kunna använda liften. 
Endast handledarna påtalar vikten av att tänka på arbetsmiljön på sin 
arbetsplats. Vårdlärarna i sin tur uttrycker detta i form av att arbeta 
”hälsosamt”. 

Kost och näring  
Denna underkategori berör de boendes näringsbehov, hur maten ska 
hanteras, tillagas och hur man matar de boende. Det framkom av inter-
vjuerna att det fanns olika aspekter på kosten, dels kosten som att mata 
de boenden samt mathantering och dels att de äldre får i sig rätt mängd 
näring och vätska. Det behövs även kunskaper om specialkost, bland 
annat till personer med diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Kunskaper om 
ovanstående framkom som en del av vård- och omsorgspersonalens 
yrkeskunnande hos de flesta intervjuade vårdlärare. Även några av 
handledarna nämner kostkunskaper men talar då mest om mathantering. 
Det handlar alltså om att kunna hjälpa till med att äta och dricka och 
samtidigt förstå vikten av kost och näring samt balansera detta. En av 
vårdlärarna uttryckte; ” … att patienten får det här behovet av mat och 
dryck tillgodosett under dygnet” (Vårdlärare 1). En vårdlärare uttrycker 
vikten av näringsrik kost och mat lämpad för äldre människor. En hand-
ledare säger att eleverna behöver kunskaper om specialkost för äldre 
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och betydelsen av att tarmfunktionen fungerar för att de boende för att 
de ska må bra. Handledaren uttrycker följande: ”Även det här med mat 
och mediciner och sådant, hur viktigt det är, framförallt att magarna 
fungerar, det är A och O för att de ska må bra.” (Handledare 2) Flera 
vårdlärare lyfter även fram vikten av matningsteknik det vill säga hur 
man matar de boenden som inte kan äta självständigt.  
 

Sammanfattning kost och näring 
Vid jämförelser av handledarnas och vårdlärarnas berättelser kom det 
fram att de flesta vårdlärare tycker att eleverna ska ha med sig kunskap-
er om de boendes behov av kost och näring. Även några av handledarna 
nämner kostkunskaper som en del av yrkeskunnande då speciellt när det 
gäller kost för äldre. Skillnaden mellan vad vårdlärarna och handledarna 
tar upp vid intervjuerna är att vårdlärarna pratar om teoretiska kunskap-
er och handledarna om det praktiska yrkesutövandet. Av intervjuerna 
kan man utläsa att det är viktigt både för handledarna och för vårdlärar-
na att eleverna kan mata de boenden och se till att de boenden får i sig 
tillräckligt med vätska.  

6.1.3 Medicinskt yrkeskunnande 
Den tredje kategorin som framkommit av intervjuer är det medicinska 
yrkeskunnande som delas in följande underkategorier: Kunskaper om 
olika sjukdomar, kunskaper om olika funktionshinder, kunskaper om 
mediciner och medicinteknisk utrustning samt anatomi och fysiologi. 

Kunskaper om olika sjukdomar  
Denna underkategori handlar om elevers kunskaper om olika sjukdo-
mar. De flesta vårdlärare och handledare talar om olika sjukdomar när 
de talar om medicinska kunskaper, och de nämner bland annat kunskap-
er om olika demenssjukdomar, Parkinsons och stroke. En av handledar-
na uttrycker följande:  

Men de ska kunna litegrann om olika kroppsliga fel och brister och 
vad demenssjukdom är och hur ska de bemötas och så lite, ja vad 
ska jag säga att det blir rätt och riktigt. (Handledare 4) 
 

Av föregående citat kan man utläsa att handledaren anser att eleverna 
ska ha kunskaper om olika sjukdomar bland annat om olika demens-
sjukdomar samt även olika kroppsliga funktionsnedsättningar för de 
äldre. Handledarna tycker att eleverna ska vara bättre förberedda innan 
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de kommer till sin första praktikplats till exempel för att bemöta de 
boende. En handledare nämner om sjukdomar så här: 

Men lite mer kött på benen tycker jag de borde ha när de kommer 
hit, som första placering. I och med att det är palliativ diagnostik de 
kommer till och de som bor här har den diagnosen och många är ju 
dementa och det! De har inte hunnit gå in i själva sjukdomarna så 
mycket när de kommer ut till första praktiken …(Handledare 3) 

 
En vårdlärare tar upp teoretiska medicinska kunskaper som eleven får i 
skolan före APL perioden: 

Det är ute på praktiken, då dom kan väva teori och praktik. Där får 
de förståelsen och aha-upplevelsen lite grann, när de kommer i kon-
takt med de sjukdomar som vi gått igenom och har sett dem på rik-
tigt. Fått förståelsen när de sett hur det är i verkligheten. Så kan de 
förstå en ”Parkinsons patient” till exempel för då har de ju sett pati-
enten, hur han har det och samma med ”strokepatienter” och då lär 
de sig att jobba med förflyttningar och hjälpa dem med hygienen. 
Att de kan väva ihop allting, hela bilden. (Vårdlärare 4) 
 

Vårdläraren menar att de teoretiska kunskaperna omsätts till praktiska 
kunskaper när eleven gör sin APL på de olika äldreboendena. Teore-
tiska kunskaper som används blir elevens egna kunskaper och färdig-
heter. Eleven kan då koppla ihop teori och praktik.  

Kunskaper om olika funktionshinder 
Andra underkategorin handlar om kunskaper om olika funktionshinder. 
Några av vårdlärarna nämner detta under intervjuerna. Eleverna kom-
mer att möta boenden med olika funktionshinder under sin APL och 
lärarna anser att eleverna ska känna till bland annat orsaker och symtom 
på olika funktionshinder. Eleverna ska även kunna bemöta och stötta 
personer med olika funktionshinder i vardagen, för att de ska kunna leva 
ett så självständigt liv som möjligt. En vårdlärare uttrycker följande: 

… att man känner till olika funktionshinder, att man känner till orsa-
ker, man känner till symtom, man känner till behandlingar, rehabili-
tering, man känner till omvårdnaden och omsorg, sådant tänker jag 
på när det gäller de här teoretiska kunskaperna. Sedan är det viktigt 
att kunna utföra det praktiskt. Det är det som kanske är den stora bi-
ten i sitt yrkeskunnande, att man har de här teoretiska kunskaperna 
som grund, så tycker jag att det är viktigt ändå att kunna utföra ar-
betsuppgifterna. Har man ADHD så vet man orsaker, symtom till 
ADHD. Man vet förutom orsaker, symtom men även också att hur 
jag kan stödja och hjälpa de här individerna. Arbeta specialpedago-
giskt och hjälpa de här individerna i olika situationer. (Vårdlärare 6) 
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Vårdläraren ovan förespråkar en helhetssyn där de teoretiska och prak-
tiska kunskaperna vävs samman. Vårdläraren menar att det teoretiska 
och praktiska bygger på varandra och båda delarna behövs. Förutom 
ADHD tas även andra olika funktionsnedsättningar upp av vårdlärarna. 
Däremot är det ingen av handledarna som tar upp vikten av kunskaper 
om olika funktionshinder. 

Kunskaper om mediciner och medicinteknisk utrustning 
Tredje underkategorin handlar om kunskaper om att hantera mediciner 
och använda medicinteknisk utrustning. Denna kategori är även en un-
derkategori där handledarna och vårdlärarna talar om vad de anser att 
eleverna behöver lära sig under utbildningen. En vårdlärare talar om de 
medicinska kunskaper men nämnde insulingivning. Kunskaper om me-
dicinhantering nämns av de flesta handledare. Majoriteten av handle-
dare talar också om vikten av att hantera mediciner rätt. Flera handle-
dare säger: 

Att man har kunskaper att ge mediciner, insulin hur man ska ge det 
och vad som kan hända och sådant. Det är jätte viktigt att de måste 
ha mat innan insulin en halv timme och hur man ger medicin om det 
är oralt eller hur man ger det. (Fördjupningsintervju Handledare 7) 

 
Vi ska kunna avgöra om mediciner är rätt, alltså kontrollera före vi 
ger. Det är mycket pyssel och veta, så att man inte bara ger, vi har 
ansvar att ge rätt. Lika mycket som det är deras ansvar som doserar. 
(Handledare 8) 

 
Att handledarna upprepade gånger nämner medicinhantering beror tro-
ligen på att utdelning av mediciner ingår i deras arbetsuppgifter inom 
äldreomsorgen efter delegation av sjuksköterskan. Inom sjukvården är 
det däremot sjuksköterskans uppgift att dela ut mediciner vilket kan 
bidra till att vårdlärare, som ofta har sjuksköterskebakgrund, inte anser 
att medicinhantering ingår i undersköterskans yrkeskunnande. Av hand-
ledarnas sätt att diskutera medicinhantering framgår en viss osäkerhet 
och att ansvaret upplevs tungt. 
  
Enligt intervjuerna är kunskaper om medicintekniska hjälpmedel en del 
av yrkeskunnandet som vård- och omsorgseleverna behöver kunna. Där 
ingår det bland annat att lära sig att mäta kroppstemperaturen och blod-
trycket samt att ta pulsen. Flera vårdlärare tar upp medicinteknisk ut-
rustning. En vårdlärare säger följande: ”Ute på APL möter eleverna 
mycket hjälpmedel och ny utrustning. I skolan har vi inte allt det 
nya…” (Vårdlärare 3). 
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Här kan man utläsa att vårdlärarna förväntar sig att eleverna under APL 
får öva på ny medicinteknisk utrustning eftersom skolan saknar den 
nyaste tekniken och apparaturen. Några handledare talar också om att 
eleverna ska lära sig att använda medicintekniskt utrustning under APL. 
Detta upplevs som problematiskt av handledarna eftersom de ska hand-
leda samtidigt som allt arbete på avdelningen ska skötas. En handledare 
upplever tidspressen enligt följande: ”… vi ska hinna med allt från 
blodtrycksmätning till tempmätning och prata igenom hur du sköter en 
dekontaminator ”(Handledare 4) 
 
Vårdlärarna uttrycker att det är problematiskt att tiden före APL är för 
kort och de anser att de inte riktigt hinner ta upp de olika momenten i 
sin undervisning före APL perioden. En lärare uttrycker följande: 

De hinner inte gå igenom all teori som hör till själva området innan 
de går ut på praktiken eftersom praktiken är inbakad i kursen. Det 
ställs ganska stora krav på dem ute på praktikplatserna att de ska 
hinna med den praktiska biten eller en praktisk övning som tar unge-
fär 3-4 timmar. Då går vi igenom att ta temp, puls och blodtryck. Vi 
gör det innan praktiken så de har fått känna på det innan så de kan gå 
ut och öva. Att de har fått lite förkunskaper i det då. (Vårdlärare 4) 

 
Vårdlärarna anser att det är för kort tid att lära sig de olika momenten 
innan APL. Enligt några vårdlärare hinner inte elever lära sig allt de 
behöver kunna före APL och vårdlärare menar till exempel att det tar en 
halv skoldag för dem att lära eleverna att mäta temperaturen, träna på 
att ta puls och mäta blodtryck. 
 
En del vårdlärare tar upp om orsak och verkan, att eleverna ska kunna 
använda skolkunskaper till arbetsplatsförlagt lärande och lära sig att 
använda den medicintekniska utrustningen. En av vårdlärarna uttrycker 
följande: 
 

Den där teorin är inte så lätt att omsätta till praktik om man inte för-
står grunderna till den. Lite teori till att börja med, sen kör man prak-
tik och sen kan man komma in och ta till den där kunskapen för att 
förstå varför till exempel hjärtat gör såhär och varför det gör ont i 
benen och sådana saker.”(Vårdlärare 1) 

 
Enligt flera vårdlärare ställs det ganska stora krav på elever ute på ar-
betsplatser. Vårdlärarna tror att handledarna förväntar sig att elever ska 
kunna en del medicintekniska moment exempelvis att ta blodtryck och 
mäta puls med mera. Vidare tror vårdlärare att elever ska få öva det när 
de kommer ut på APL. Vårdlärarna anser att det är viktigt att eleverna 
har fått med sig lite förkunskaper så elever kan gå ut och öva under 
APL. En vårdlärare påpekar att: 
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För sen är det förväntat att de ska kunna vissa saker som till exempel 
att ta blodtryck, puls och så vidare. Vi tänker att de får öva, när de 
kommer ut. Att de bör prova på och ha en grundförståelse, att de fått 
fakta om varför man gör det och hur man gör det rätt och vilka fel 
som kan göras. Det tycker jag är viktigt, att de förstår varför de gör 
vissa grejer och hur man gör det och att de fått öva praktiskt. Till ex-
empel blodtryck, att de fått öva och vet hur man sätter på manschet-
ten, vilka värden man kollar och vad det är man kollar. (Vårdlärare 
4) 

Fysiologi och anatomi 
Fjärde underkategorin handlar om kunskaper i anatomi och fysiologi.  
Några av vårdlärarna nämner att anatomi och fysiologi är viktigt för 
eleverna att känna till före sin APL. En vårdlärare säger följande: 

Det jag upplevt är att de haft för lite teori för basal verksamhet, uti-
från de alla områdena som man ändå tar upp till exempel fysiologi 
och anatomi. (Vårdlärare 3) 

 
Av föregående citat kan man utläsa att vårdläraren anser att eleverna har 
för lite kunskaper om grundläggande anatomi och fysiologi. En annan 
vårdlärare tar upp vikten av att eleverna har kunskaper om fysiologi och 
tar upp detta flera gånger: “Sen kommer anatomi och fysiologi, all kun-
skap in i det här, men mycket av fallen, hur man kan vara…” (Vårdlä-
rare 1) Ingen av handledarna nämner något om kunskaper i anatomi och 
fysiologi när det gäller yrkeskunnande för vård- och omsorgspersonal. 
  

Sammanfattning medicinskt yrkeskunnande 
I detta avsitt anser både vårdlärare och handledare att elever på vård- 
och omsorgsprogrammet ska ha goda kunskaper om olika sjukdomar 
och hur dessa påverkar individen. Däremot är det endast handledare 
som tar upp psykiska sjukdomar medan ingen av vårdlärare nämner 
något om detta. Olika funktionshinder är vanligt förekommande på 
olika vård- och omsorgsboenden och därför behöver elever känna till 
dessa och hur man på bästa sätt kan bemöta boenden med funktionshin-
der. Kunskaper om mediciner anser de flesta handledare vara som en 
viktig del av elevernas framtida yrkeskunnande medan endast någon av 
vårdlärarna tycker att mediciner är en viktig del i elevers yrkeskun-
nande. Många handledare upplever medicinhanteringen som ett stress-
moment men samtidigt statusgivande på arbetsplatsen. Undersköterskan 
har inte medicinhantering i sin utbildning utan får genomgå en fortbild-
ning med prov för att kunna delegeras utdelning av mediciner. Vårdlä-
rare tar inte upp ämnet mediciner eftersom det ingår i sjuksköterskeyr-
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ket. När det gäller medicintekniska kunskaper och färdigheter fram-
kommer det i intervjuerna en väldigt tydlig skillnad på synen på APL. 
Vårdlärarna förväntar sig att handledarna visar elever det senaste inom 
medicintekniska hjälpmedel som finns ute i olika vård- och omsorgs-
verksamheter. Handledarna förväntar sig i sin tur att de färdigheterna 
tränas redan i skolan. Skolan saknar den senaste medicintekniska ut-
rustningen enligt en vårdlärare. Vårdlärarna beskriver i sin tur att sådan 
träning ges innan APL men flera vårdlärare upplever att den inte är 
tillräcklig. Några av vårdlärare säger även att eleverna ska ha med sig 
kunskaper om hur kroppens uppbyggnad, det vill säga kunskaper i ana-
tomi och fysiologi. Här finns det skillnader när ingen av handledarna 
som nämner något om kunskaper i anatomi och fysiologi. 

6.1.4 Organisatoriskt och administrativt yrkeskunnande 
Den fjärde kategorin handlar om det organisatorisk och administrativt 
yrkeskunnande med följande underkategori: Planera och organisera 
samt Dokumentera.  

 
Planera och organisera  
Denna underkategori handlar om vård- och omsorgspersonalens sätt att 
kunna planera, organisera, rapportera och dokumentera. Där ingår bland 
annat att rapportera till övrig personal.  Flertalet av vårdlärarna åter-
kommer till vikten av att kunna planera och strukturera upp vård- och 
omsorgsarbetet. En av vårdlärarna säger följande: 

Sedan är det också att eleven är ute på praktiken och de får tänka på 
det här med att planera och organisera, strukturera sitt arbete. Det är 
en stor del av arbetet. För att man ska kunna utföra arbetet på ett rik-
tigt och bra sätt. //…// För det tycker jag är A och O för att kunna 
planera, strukturera och organisera upp arbetet. Sen också utifrån 
verksamheten, att man har en god planering, att man har en bra 
struktur och bra organisation för att det ska bli så bra som möjligt. 
(Vårdlärare 6) 

 
Vårdläraren ovan berättar att god planering, organisering och doku-
mentation underlättar det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Det är en 
slags garanti för kontinuitet i arbetet och även en kvalitetssäkring av 
arbetet. 
 
Vårdlärarna talar också om generella arbetslivskunskaper, till exempel 
att det är viktigt att eleverna kommer i avtalad tid till arbetet. Det är ett 
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sätt att visa respekt för arbetskollegor och ett grundläggande förhåll-
ningsätt när man har ett arbete. Det handlar om att kunna ta ansvar för 
att kunna få ett arbete. En av vårdlärarna uttrycker följande: ”Viktigt är 
att de lär sig passa tider, ansvaret med att komma ut i arbetslivet för det 
har vi lite problem med…” (Vårdlärare 3) Ingen av handledarna nämner 
något om att elever skall komma i tid till arbetet, istället poängterar de 
vikten av att lära känna och komma in i ”arbetsplatsens rutiner”. En av 
handledarna beskriver det så här: ”Man måste komma in i rutinerna. Sen 
försöker vi ju även pricka av listan vi får från skolan som ska gås ige-
nom.” (Handledare 4) 

Dokumentera 
Någon av de intervjuade handledarna nämner även att en del av vård-
personalens arbetsuppgifter är att göra scheman för olika arbetsuppgif-
ter samt personalscheman med tider som vård- och omsorgspersonalen 
följer. En handledare uttrycker följande:  

… plus administrativt då vi lägger in scheman så det måste de lära 
sig att göra för det gäller även på lasarettet. Där de också har det här 
Time Care systemet. (Handledare 3)  

 
På ett äldreboende idag ingår det ofta att kunna föra löpande doku-
mentation i boendes dokumentationsböcker i varierande format, till 
exempel i olika dataprogram, på papper i dokumentationshäften eller 
lösblad. Dokumentationen kräver goda IT kunskaper. Eftersom handle-
dare är inne i det systemet tas det upp som en viktig del av yrkeskun-
nandet. Däremot är det ingen av vårdlärarna som nämner något om vik-
ten av att göra sådana administrativa arbetsuppgifter.  
 

Sammanfattning av organisatoriskt och administrativt yrkeskunnande 
I detta avsnitt talar vårdlärarna om vikten av att eleverna ska kunna 
planera organisera och dokumentera samt komma i avtalad tid. Handle-
darna däremot påpekar vikten av att komma in i arbetsplatsens rutiner 
samt att lära sig administrativa arbetsuppgifter där till exempel sche-
maläggning ingår. I arbetsplatsens rutiner ingår att kunna följa sitt 
schema och komma i tid till sitt skift och gå när skiftet är slut. Vårdlä-
rare och handledare pratar båda om att passa tider men uttrycker det 
olika. Vårdlärare talar om tid medan handledare talar om rutiner. Båda 
syftar på att arbetet på äldreboendet ska flyta friktionsfritt med full be-
manning det vill säga att schemalagd arbetande personal ska finnas på 
arbetsplatsen. Endast vårdlärare talar om vikten av att ha kunskaper och 
känna till lagar som styr olika vård- och omsorgsverksamheter. Sam-
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manfattningsvis anses det viktigt att eleven har goda kunskaper i den 
administrativa delen av arbetet. 

6.2.1 Vilket yrkeskunnande framhålls som centralt vid bedömning 
av APL?  
Den första kategorin handlar om vilket yrkeskunnande som framhålls 
som centralt vid bedömning av elevens prestationer under APL. 
Nämnda kategorin delas in i fyra underkategorier: Den första av under-
kategorierna framträder starkt då de handlar om elevens initiativför-
måga, självständighet och intresse. Den andra underkategorin handlar 
om bemötande och kommunikationsförmåga. Den tredje underkategorin 
berör många olika delområden och tar upp praktiska kunskaper och 
färdigheter som handledaren kan pricka av. De moment som eleven har 
genomfört prickas av i checklistor. Fjärde underkategorin handlar om 
elevens förmåga att passa tider och följa arbetsplatsens rutiner. Figur tre 
presenterar en översiktsbild över det som anses vara centrala aspekter 
vid bedömning av yrkeskunnande. 
 

 
Figur 3: Kategorier och underkategorier av centralt yrkeskunnande      
              vid bedömning av APL. 
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Att bedöma elevens initiativförmåga, självständighet och intresse 
Denna underkategori handlar om vad man bedömer i fråga om elevens 
initiativförmåga, självständighet och intresse för yrket. Majoriteten av 
vårdlärarna och flertalet av handledarna anser att elevens förmåga att 
bedöma situationer och handla självständigt är en mycket viktig del av 
bedömningsunderlaget. Ett sätt att visa intresse för yrket och för sin 
egen utveckling är att ställa frågor som berör arbetsområdet. Att elever 
tar egna initiativ värderades mycket högt bland vårdlärarna. De nämner 
elevers initiativtagande som ett tecken på personlig mognad och som en 
kvalifikation som hjälper eleven i det framtida yrket. Ett sådant exempel 
illustreras nedan av en vårdlärare: 

… det är initiativförmågan, hur man kan komma igång. Så klart för-
väntar man inte så mycket från början men man ska vara intresserad. 
Vilja följa med och egentligen kunna ställa relevanta frågor på så-
dant man inte förstår. Att man vågar mer och mer, kunna ta för sig 
och kan visa initiativ förmåga. (Fördjupningsintervju Vårdlärare 5).  
 

En del vårdlärare relaterar elevens initiativförmåga till en personlig 
egenskap. De nämner att eleven ska våga ta för sig och visa vad hen 
kan. Eleven får lära sig under sin APL hur vård- och omsorgspersonalen 
uppträder på arbetet. Det blir en slags roll som eleven intar, vilket gör 
det lättare för blyga och tysta elever. Det återkommer i vårdlärarnas 
utsagor att öppna, aktiva och initiativtagande elever har lättare att nå 
högre betyg och de värderas högre vid betygssättning. Alla elever når 
inte godkänt i kunskapsnivån utan det händer att enstaka elever blir 
underkända. När det gäller att underkänna någon elev så gör vårdlärarna 
lite olika. Initiativförmåga värderas högt och det måste finnas hos elever 
som gör sin APL en av vårdlärarna: 

En elev som var ute på praktik och hade väldigt svårt för att ta för 
sig, kunde inte visa några faktakunskaper i förhållande till det de ar-
betsmoment som eleven skulle göra. Efter fyra veckors praktik, så 
kunde man inte godkänna eleven på grund av att eleven inte hade 
uppnått målen. Det hade mycket att göra med att det inte fanns några 
egna initiativ egentligen, att vilja göra något. Man kan komma 
ganska okunnig, med vilja och engagemang. Ingen utveckling under 
de här veckorna. Hon hade inte varit borta något från APL. (Vårdlä-
rare 5) 
 

Handledarna är mycket positiva till att eleverna tar egna initiativ och 
nämner även att det är bra om eleverna blir självgående inom de ar-
betsmoment de ska träna på. En handledare uttrycker följande: 
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… en elev har jag fått ge icke godkänt till, när denne varken visade 
intresse eller tog egna initiativ. Just för att det handlar mycket om att 
när de har varit här i sina fem veckor så i slutet ska de ändå vara 
ganska självgående. De ska inte klara allting själva men de ska veta 
rutinerna på morgonen och vad som sker när man gör frukosten och 
dukar fram. //…// Att kunna ta egna initiativ och intresset är väldig 
viktigt. (Handledare 6) 

 
Föregående handledare nämner att när eleverna är i slutet av sin APL, 
ska de vara ganska självständig och även kunna visa intresse för arbetet 
vilket anses vara en viktig del av yrkeskunnandet vid bedömningen. 
Enligt handledaren är det viktigt att eleverna är aktiva under APL. Att 
vara aktiv och sysselsatt är ett viktigt kriterium för skötsamhet. Att ta 
ansvar över sin egen yrkesutveckling och inlärning, visa intresse och 
uppföra sig på ett för yrket korrekt sätt är kärnan i vad handledaren ger 
omdömen över. Det betyder att man är både mentalt och fysiskt delaktig 
i det som sker i verksamheten. Vid bedömningen av elevens prestation 
väger det tungt att eleven visar att hen är delaktig i arbetsplatsens olika 
aktiviteter. När det gäller helhetsbedömningen ingår färdigheter som 
elevens självständighet samt att eleven är självgående. Några av vårdlä-
rarna menar att om eleven på ett säkert och hygieniskt sätt kan utföra 
arbetet helt självständigt, kan eleven uppnå det högsta betyget. Vårdlä-
raren förklarar sin syn på underlaget för betyg A på följande sätt: 

Vad gäller A, det högsta betyget, så måste de vara helt självgående, 
kunna visa att de kan arbetet. Här står det också att de är säkra i sitt 
arbete, att de kan svara på ringningar och kan göra omvårdnadsar-
bete helt självständigt. (Vårdlärare 5) 
 

Vårdläraren menar att elevens hela utveckling under APL används som 
underlag för bedömningen. Det förväntas att det sker en yrkesmässig 
och personlig utveckling hos eleven. En del elever behöver längre tid på 
sig och då räcker inte fyra veckor APL till. För att kunna nå godkänd 
nivå behöver eleven mer APL, det vill säga förlängd praktikperiod.  
 

Sammanfattning av att bedöma elevens initiativförmåga, 
självständighet och intresse 
När det gäller bedömningsfrågor är det mest vårdlärare som besvarar. 
Det framkommer starkt i vårdlärarnas utsagor att öppna, aktiva och 
initiativtagande elever har lättare att nå högre betyg och de värderas 
högre vid betygssättning. Enligt vårdlärare är initiativförmågan tecken 
på personlig mognad och anses hjälpa eleven i den framtida vård- och 
omsorgsyrket. Vårdlärarna nämner att eleverna ska vara helt självstän-
diga på APL för att kunna uppnå betyg A på APL. Handledare däremot 
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nämner att de ger omdöme på även att eleven visar intresse, är aktiv, 
självgående och delaktig i arbetsplatsens olika aktiviteter väger tungt 
vid helhets bedömningen. Några handledare nämnde även att de be-
dömde elevernas yrkeskunnande genom att försöka se dem som fram-
tida arbetskollegor, det vill säga om de kan tänka sig att arbeta tillsam-
mans med eleven. Vårdlärare och handledare är överens om att elever 
kan nå ett högre omdöme om de visar att de kan ta initiativ, arbeta 
självständigt och göra saker utan att bli tillsagda och att visa intresse för 
vård- och omsorgsarbete. Vårdlärarna nämner även att arbetet ska utfö-
ras på ett säkert och hygieniskt sätt. Handledarna tar inte upp säkerhets-
frågor och hygien. Det är även viktigt att eleven är fysiskt och mentalt 
närvarande och att eleven är trygg i sin roll inom vård- och omsorgsyr-
ket.  

Att bedöma bemötande och kommunikationsförmåga 
Samtliga vårdlärare säger att det etiska förhållningssättet och hur eleven 
bemöter boenden är mycket framträdande aspekter vid bedömning av 
yrkeskunnandet för vård- och omsorgspersonal. Sättet att bemöta övas 
praktiskt, huvudsakligen under APL. Även handledarna tycker att det är 
viktigt att eleven har ett gott bemötande. Handledarens omdöme över 
bemötande ges vanligtvis med endast godkänt eller icke godkänt betyg. 
Något som lever kvar från det gamla betygssystemet enligt Läroplan -
94. Det nya betygsystemet A-F har ännu inte börjat tillämpas på äldre-
boenden där intervjuerna gjordes. En vårdlärare säger följande: 

Den praktiska biten, jag har tittat för det första på när du kommer till 
en patient, det här bemötandet, hur du väcker en patient på morgo-
nen, hur går det till? (Vårdlärare 1). 
 

Vårdläraren ovan ger uttryck för det arbetsplatsförlagda lärandets bety-
delse för elevens utveckling i sin yrkesroll när det gäller att kunna be-
möta patienter på ett professionellt sätt. Eleven följer handledaren och 
får träning i att bemöta de olika boenden i olika situationer. Eleven blir 
då van att bemöta och handla på ett till situationen passande sätt. Vård-
lärare och handledare använder sig av ordet social kompetens när de 
talar om bemötande och etiskt förhållningsätt. För vårdlärarna och 
handledarna är de sociala aspekterna av yrket något som kommer fram 
väldigt tydligt i deras intervjuer. De anser att begreppet social kompe-
tens innebär hur du är som person och hur du kan bemöta olika indivi-
der Att man har ett öppet sinne, god kommunikationsförmåga och ett 
bra förhållningssätt är av vikt. Det är även väldigt viktigt att lära sig att 
vara en representant för sin yrkeskategori. En vårdlärare säger följande 
om bedömningen av bemötandet: 
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Jag tror att här handlar det mera om personliga egenskaper egentlig-
en hos eleven. Många gånger hur man är som person och hur man 
gör visar att eleven har också teoretiska kunskaper. Fanns de teore-
tiska då fanns en del av de praktiska kunskaperna också. Här är den 
sociala kompetensen viktig. (Vårdlärare 5) 
 

Handledarna tycker att det är viktigt med elevens sociala egenskaper, att 
kunna ta folk på rätt sätt och kunna umgås med olika slags människor. 
Någon handledare tar upp vikten av elevens empatiska förmåga när det 
gäller att få ett högt betyg. En handledare säger: 

Att hon är så där och har bra empati, ser människan, man ser inte 
bara sjukdomen utan man ser människan och hon har lätt för att gå 
till dem. Att man kan gå och sätta sig och prata med dem, hjälpa 
dem. Har varit duktig med att tvätta dem och sköta dem och … 
(Handledare 7) 

 
En aspekt som används för att bedöma yrkeskunnande hos elev är att 
fundera över om man vill ha eleven som framtida kollega. De flesta vill 
ha en kollega med god social kompetens som kommer överens med 
både personal och de boende. En kollega som är kunnig, pålitlig och 
som gör sin del av arbetet. En vårdlärare säger: 

Men jag tror att många som är handledare tänker lite och använder 
sig frågan; skulle jag kunna tänka mig att arbeta med denna person 
sedan. Tror jag att det kommer att fungera? En del kanske behöver 
längre tid och då kan det vara så att man måste ge tid.  (Vårdlärare 
5) 

 
Detta kriterium var ett sätt att bedöma om elever uppfyller kraven på ett 
gott bemötande. Flera vårdlärare nämner att elever ska utveckla en god 
kommunikationsförmåga med olika människor som de möter under sin 
APL period. ”Eleven ska också vara duktig på att kommunicera, ta för 
sig, prata med de boende och med anhöriga. (Vårdlärare 3) Vårdläraren 
beskriver att god kommunikation med de boenden och även med anhö-
riga värderas högt vid bedömning av elevers yrkeskunnande. Vårdlära-
ren syftar på kommunikationsförmågan som en förmåga att kunna 
kommunicera med olika slags människor från olika yrkeskategorier, 
boende och deras anhöriga.  
 

Sammanfattning av att bedöma bemötande och kommunikations 
förmåga 
I detta fall anser både vårdlärare och handledare samstämmigt att bemö-
tande är en viktig aspekt av bedömning av yrkeskunnande när man ar-
betar inom vård och omsorg. Både benämner starkt betydelsen och an-
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vänder sig av begreppet social kompetens när de talar om bemötande 
och etiskt förhållningsätt. De båda grupperna menar att social kompe-
tens innebär hur du är som person och kan bemöta olika människor. 
Empati nämns av handledarna som ett kriterium för att nå högre betyg. 
Bemötande i handling praktiseras huvudsakligen under elevens APL 
och det är handledares omdöme över bemötande som väger tungt vid 
bedömning. Handledaren ger inte enbart omdömen över elevens prestat-
ion utifrån deras bemötande av de boendena, utan bemötande mot anhö-
riga och mot de övriga i personalgruppen i vård- och omsorgsboenden. 
Här ser man även på bemötandesättet hos eleven vid bedömning av hur 
eleven kommunicerar med de olika människor de möter på sin APL.  

Att bedöma praktiska kunskaper och färdigheter 
 
Under denna underkategori tas det upp om kunskaper och färdigheter 
som finns med i bland annat checklistor. Där nämner man samarbete, 
hygien, ergonomi och förflyttningar, kost och näring, Det är mest vård-
lärarna som tar upp specifika kunskaper och färdigheter vid bedömning 
av elevens yrkeskunnande på APL, medan handledarna hänvisar till 
checklistor där de prickar av olika praktiska moment. En vårdlärare 
pratar om praktiska kunskaper och tar upp personlig hygien enligt ne-
dan: 

Man kanske inte tittar på vissa saker så men just om man tänker på 
till exempel basala hygienrutiner och vad som är specifikt. Att de 
kan det här verkligen och att de gör det rätt. (Vårdlärare 6)   

 
Även en handledare tar upp hygienen vid bedömning av en elev och 
berättar hur hon gör när hon instruerar en elev: 

Vi går alltid tillsammans och jag brukar ta med dem direkt och då 
får jag instruera och säga att det är jag som gör grovjobbet exempel-
vis tvättar och hon får vara den som hjälper till där och se själv vad 
det är som händer. När sedan eleven med tiden blivit mer varm i 
kläderna är det eleven som får gå in och till exempel tvätta. Senare 
är det eleven som går och tvättar, då blir det jag som hjälper till och 
håller. (Handledare 4) 

 
Det som handledaren uttrycker är snarast en idealiserad bild av hur en 
vård- och omsorgselev ska lära sig. Handledaren berättar först vad som 
ska göras och visar sedan praktiskt arbetet genom att exempelvis tvätta 
den boende. Eleven lär sig att utföra arbetet moment för moment för att 
sedan kunna utföra hela arbetet självständigt. Handledaren finns med 
som hjälp och stöd. Det förutsätts att eleven har viljan och förmågan att 
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lära sig genom instruktioner, att hen är aktiv och vågar vara med i arbe-
tet. Dessa egenskaper bedöms som viktiga hos en vård- och omsorgse-
lev och betygsätts högt. Några vårdlärare talar om bedömning och upp-
ger då elevens kunskaper om hygien, vikten av rätt ergonomi vid för-
flyttning av de boende som relevanta kunskaper. Vid bedömning av 
elevens praktiska kunskaper talar vårdlärare även om rätt lyft och för-
flyttningsteknik som sparar på vård- och omsorgspersonalens ryggar 
och förebygger belastningsskador. Endast en av vårdlärarna talar om 
kunskaper av kost och näring vid bedömning av elev. Ingen av de inter-
vjuade handledarna tar upp detta ämne. Ingen av vårdlärarna talar om 
kunskaper om mediciner vid bedömning. Men däremot talar några vård-
lärare om medicintekniska hjälpmedel vid bedömning av elevens kun-
skaper. En vårdlärare kommenterar: 

Till exempel när man tränat på att ta blodtryck så har de svårt att 
veta kanske vad de ska lyssna på. Man måste först lära dem, sen när 
man gör bedömningen så kan man inte heller lita på att eleven kan 
det om de ser själva klockan. Täcker man för klockan då ser man att 
då kan det bli helt fel. (Vårdlärare 6) 
 

Vårdläraren ovan menar att eleven behöver kunna använda de olika 
tekniska hjälpmedel som finns på avdelningen men även kunna använda 
sina egna sinnen som hörseln vid blodtrycksmätning för att kunna tolka 
resultatet rätt. 
  
När det gäller bedömning av elevens kunskaper i organisatoriska och 
administrativa yrkeskunnandet talar en vårdlärare om att rapportera, 
planera och organisera under intervjun följande: 

Eleven ska vara väldigt självständig och dokumentera men nu får de 
inte dokumentera själv men jag brukar säga och fråga om de har va-
rit med om dokumentationen och berätta vad som dokumenteras och 
det finns de elever som har gjort det. (Vårdlärare 3) 

 
Vårdläraren berättar att eleven får lära sig att dokumentera ute på dem 
olika vård- och omsorgsboenden. Dokumentation är en del av de dag-
liga rutinerna och ett sätt att säkerställa att information förs vidare till 
nästa skift. Det finns olika lagar som styr verksamheten men endast en 
av vårdlärarna nämner tillämpningen av dessa lagar.  

Sammanfattning av att bedöma praktiska kunskaper och färdigheter 
I detta avsitt kommer det fram att det är mestadels vårdlärarna som tar 
upp specifika kunskaper och färdigheter vid bedömning av elevens yr-
keskunnande på APL. När vårdlärare talar om bedömning uppger de 
elevens kunskaper om hygien, vikten av rätt ergonomi vid förflyttning 
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av de boende som relevanta kunskaper. Endast vårdlärare talar om 
dokumentation och kunskaper om lagar i detta avsitt. Någon vårdlärare 
nämner om kost och bedömning. Medan ingen av handledarna nämner 
något om att mata de boenden eller kostkunskaper vid bedömning. Där-
emot talar handledarna om de praktiska kunskaperna då kommer det 
fram i checklistan som vårdlärarna har utarbetat på skolan. I vissa fall 
har listorna formats tillsammans med handledarna på vård- och om-
sorgsboenden. En del checklistor har skrivits av enbart vårdlärare. Ele-
ven har med sig checklistan till APL platsen. Handledare använder 
checklistan som de får från skolan för att ”pricka” av de olika momen-
ten som eleven gjort på APL. Det sker en ögonblicksbedömning av en 
färdighet som sedan prickas av på listan. Bedömningen av elevens pre-
stationer under APL sker vid så kallade trepartssamtal där eleven, vård-
läraren och handledaren deltar. Vårdläraren har ett helikopterperspektiv 
och betraktar elevens praktiska färdigheter från ovan. Vårdläraren gör 
en helhetsbedömning. Elever betygsätts i kursen Vård och omsorg 1 av 
vårdlärare. I betygsunderlaget ingår handledarens bedömning som hen 
har lämnat in. 

Elevers närvaro/att komma i tid 
Närvaro och att eleven kommer i tid och passar tiderna är en del av 
bedömningen. Någon vårdlärare och några handledare nämner att en 
viktig del av yrkeslivet är att kunna följa sina arbetstider. Närvaro är ett 
viktigt kriterium för att bli godkänd på̊ APL. ”Att komma i tid finns inte 
i kurs kriterierna. Det tas förgivet att det följs. Det tas upp mer om de 
inte gör det...” (Vårdlärare 4). Handledarna berättar om att kraven för 
närvaro har blivit strängare. Närvaro har blivit ett viktigt kriterium för 
att bli godkänd på̊ APL, vilket framgår ur följande utdrag. 

Skolan hade allmän information om vilka krav dom hade. Frånvaron 
hade ju blivit mycket hårdare nu, än när vi var sist. Första gången 
eleven är borta händer ingenting, andra gången ringde dom hem, 
tredje gången fick dom ta igen helt enkelt. Det var stenhårt. (Hand-
ledare 2) 

 
De nya närvaroreglerna har stramat åt möjligheten att utebli upprepade 
gånger från lektioner från skolan utan att någonting händer. Elever är 
välinformerade om vikten av närvaro för att lyckas med sina studier och 
få studiebidrag. Samma närvaroregler gäller under APL perioden som 
övrig skolgång. 

… Men det är svårt att göra för vi sitter med lärare och eleven och 
ger bedömningen. Det är inte så att vi skriver och sedan lämnar ifrån 
det utan bedömningen sker i trepartssamtal. (Handledare 6) 
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Handledare 6 resonerar om att det är svårt att underkänna elever i APL, 
när bedömning sker i trepartssamtal. Att fylla i ett omdömesdokument 
upplevs lättare än att underkänna i personligt möte.  
 

Sammanfattning av elevers närvaro/att komma i tid 
Sammantaget är det väldigt viktigt enligt både vårdlärare och handle-
dare att eleven kommer i tid, följer sitt schema och lär sig att utföra sina 
arbetsuppgifter på de olika vård- och omsorgsboenden. Handledarna 
nämner att närvaro har blivit ett kriterium för att eleven ska få godkänt 
på APL: en. Vårdlärarna tar upp närvarorutiner på vård- omsorgsboen-
det och att de boende är starkt beroende av att personal finns på plats. 
Personalen står i beroendeställning till varandra genom att de som slutar 
sitt skift lämnar över till utvilad personal som ska ta över ansvaret. Bris-
ter den här kedjan påverkar det trivseln och sammanhållningen samt att 
man riskerar de boendes omsorg, trygghet och säkerhet. Närvaron är 
också av stor betydelse av andra orsaker. Det handlar om att skolan och 
arbetsplatsen är elevers arbete. APL ska förbereda eleven inför ett yr-
kesliv, där det inte går att vara hemma från arbetet utan anledning. 
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6.2.2 Vilka situationer används för bedömning av yrkeskunnande? 

Den tredje kategorin handlar om vilka situationer som används för be-
dömning av yrkeskunnande. Denna kategori delas in i fyra underkatego-
rier: Trepartssamtal mellan elev, vårdlärare och handledare, Samråd 
mellan vårdlärare och handledare, Samråd mellan kollegor, Feedback 
till elever. Figur tre presenterar en översiktsbild över vilka situationer 
som används vid bedömning av yrkeskunnande. 

 
Figur 4: Kategorier och underkategorier av situationer för bedöm-   
              ning av yrkeskunnande. 

Trepartssamtal mellan elev, vårdlärare och handledare  
Eleven får sin bedömning under ett samtal där tre parter deltar: eleven, 
handledaren och vårdläraren. Vårdläraren börjar trepartssamtalet med 
att fråga hur det går och pratar med eleven. Det är vårdläraren som stäl-
ler frågor till eleven och handledaren för att sätta sig in i situationen på 
arbetsplatsen. Samtalet löper sedan i dialogform och handledaren deltar 
mer aktivt. Vissa handledare berättar att bedömning sker kontinuerligt 
under hela APL perioden efter tidsbokning. Vårdläraren bokar tid för 
bedömning med handledaren och eleven. Handledarna tar ofta upp att 
de måste introducera eleverna i det praktiska arbetet, det vill säga att 
elever inte har hunnit få med sig särskilt mycket kunskaper innan sin 
första APL.  

… Ibland kan jag tycka att vi handledare känns som lärare. Vi ska 
lära dem först så att de får någonting. Att de får något praktiskt att ta 
på och prata om. Vi gör ju alla olika, vi har inte någon gemensam 
handlingsplan så det är från person till person. (Handledare 4) 

Vilka	  situa&oner	  
används	  för	  
bedömning	  av	  

yrkeskunnande	  vid	  
APL?	  

Trepartssamtal	  mellan	  elev,	  	  
vårdlärare	  och	  handledare	  

Samråd	  mellan	  vårdlärare	  
och	  handledare	  	  

Samråd	  mellan	  kollegor	  

Feedback	  &ll	  elever	  
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De tankar som handledaren ger uttryck för är att en gemensam struktur 
för inskolning av elever saknas.  
 
De flesta vårdlärare anser att de förlitar sig helt och hållet på handleda-
rens omdöme vid betygsättning av elever vid APL. Vårdlärarna påpekar 
att handledarnas omdöme är väsentligt på grund av de själva inte anser 
sig ha tillräckligt mycket tid på praktikplatsen för att kunna bedöma 
eleven.  

Då kommer jag tillbaka till det här när jag har varit tre omgångar 
med, då ser jag ju om handledarens bedömning stämmer. För jag vet 
ju den teoretiska biten och det som har varit bra. Det är ju så att jag 
har kunnat lita på handledaren och handledaren har ju sett då att de 
kan lita på mig och att jag kräver det och det... (Vårdlärare 1) 

 
Genom att bygga upp en relation med handledaren anser vårdläraren att 
hon kan avgöra om handledarens omdöme är tillförlitligt. Likaså menar 
hon att det är viktigt att handledaren har förtroende för henne som lä-
rare. 
 
På frågan om hur handledarens omdöme påverkar elevens betyg svarar 
en av vårdlärarna: 

Det påverkar helt och hållet, eftersom jag inte är där och ser deras 
yrkeskunskaper. Jag måste helt och hållet lita på handledaren. Helt 
och hållet när de är ute. Våra handledare är väldigt erfarna och jag 
känner nästan alltid handledarna som tar emot våra elever. Dom har 
varit handledare i flera år och kan det där och vet hur vi tänker //…// 
Det är jätteviktigt vem som är handledare för vi ser ju hur eleven 
trivs beror också mycket på det förhållningsätt hur de tar emot. De är 
ju unga när de kommer ut i vården men jag måste lita helt och hållet 
på handledaren. För jag får ju inte komma dit och handleda eleven. 
Vi får inte göra det pga. sekretessen och vi har inte den tiden heller. 
(Vårdlärare 3) 

 
Vårdläraren ovan anser att handledaren har ett stort ansvar eftersom det 
är handledaren som följer eleven i den praktiska verksamheten. Handle-
daren lär eleven den praktiska delen av yrket moment för moment. Det 
framkommer att vårdlärarnas arbetsuppgifter har ändrats på grund av de 
nya sekretesslagarna. Vårdlärarna kan inte enligt lagen vara ute och 
praktiskt visa eleven moment på olika vård- och omsorgsboenden. Nu 
vilar uppgiften på handledarna. Enligt vårdlärare har de för lite tid för 
att besöka elever. Några lärare bedömer elevens APL en gång, under ett 
trepartssamtal. Däremot bedömer handledaren eleven moment för mo-
ment, sedan under trepartssamtalet diskuterar de hur eleven utfört alla 
momenten. Bedömningen sker kontinuerligt av handledaren, men under 
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trepartssamtalet är det läraren som gör själva betygsbedömningen för 
APL. Enligt vårdläraren är handledarnas omdöme viktigt och det påver-
kar betyget som eleven får från APL: 

Handledarens ord påverkar betyget, man går igenom alla momenten 
på checklistan och då får dem beskriva hur mycket eleven utfört, om 
eleven har faktakunskaper, hur de har gjort och utfört arbetet när de 
har varit där. Det är bra med handledarutbildningarna så de förstår 
sin roll i det hela. Handledare är viktiga. Om handledarna är dåliga 
på att beskriva hur väl de uppfyllt målen och utfört saker så kanske 
kan det ligga eleven i fatet, dra ner betyget. Om handledaren beskri-
ver väl kan det lyfta upp eleven så man tycker att oj det här är på A-
B-nivån. (Vårdlärare 4) 
 

Handledaren berättar om sitt omdöme som påverkar elevens betyg. Det 
är så att en del inte blir godkända på praktiken. Det kan också hända att 
handledaren inte ger så mycket feedback till eleven eller kommentarer 
vilket kan påverka betyget mycket. Därför är det viktigt att handledaren 
förstår sin roll, hur viktiga de är i bedömning av eleverna. Vårdlärarna 
informerar handledare om att det de bedömer är en del av elevers betyg.  

Sammanfattning av trepartssamtal 
Samtliga vårdlärare använde sig av trepartssamtal vid bedömningen av 
yrkeskunnandet. Det sker i situationer när eleven, handledaren och 
vårdläraren medverkar. Det förekommer även trepartssamtal via telefon, 
när exempelvis eleven valt att göra sin APL på en annan ort och vårdlä-
raren har inte möjlighet att besöka APL platsen på grund av avståndet. 
De flesta handledare anser sig inte ha fått tillräcklig utbildning på det 
nya betygssystemet GY11. Handledarna känner sig osäkra på riktlinjer-
na vid bedömning. Handledare anser att läraren förlitar sig mycket på 
handledarnas omdöme. En del handledare känner till och med att de 
arbetar som lärare när de nämner vad som ingår i deras roll som handle-
dare. 

Samråd mellan vårdlärare och handledare 
Denna underkategori handlar om samråd och samverkan mellan vårdlä-
rare och handledare. Utifrån vårdlärarnas och handledarnas utsagor kan 
man finna två ytterligheter där bedömning å ena sidan helt påverkas av 
arbetsplatsen, å andra där bedömning uteslutande sker på skolans vill-
kor. Av utsagor kunde utläsas att bedömning av yrkeskunnande i varie-
rande grad påverkas av både skolan och arbetsplatsen. Kontakten mel-
lan skola och arbetsplats för att utväxla information om elevernas yrkes-
lärande varierar enligt handledarna. Samtliga lärare och handledare 
tycker att samverkan kring bedömning mellan arbetsplatsen och skolan 
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fungerar mycket bra. Här nedan kommenterar en av vårdlärarna föl-
jande: 

Samarbetet och samverkan fungerar bra! Vi känner varandra och vi 
känner arbetsplatserna. Vi har en suverän samverkan med socialför-
valtningen. Landstinget ligger lite i lä, men jag försöker samverka 
med dem så gott det går. De är med på våra möten när vi diskuterar 
olika frågor i vård- och omsorgscollege. (Vårdlärare 2) 

 
En del vårdlärare nämner sammanfattande bedömning av elevers yrkes-
kunnande med handledare. En vårdlärare säger: 

      Det kan ju vara så att det väger oftast över i slutändan om eleven är 
mer duktig praktiskt än teoretiskt. Man måste väga in det när man 
sätter betyg. Sen kan det ju finnas gånger då jag varit tveksam över 
vilket betyg jag sätter. Det händer att jag ringer till arbetsplatsen och 
pratar med en handledare och chefen. Sedan utifrån det kunna fatta 
ett samlat betyg. (Vårdlärare 5) 

 
En annan vårdlärare berättar om bedömning och betygsättning enligt 
nedan: 

APL påverkar ju bedömningen, men nu är ju våra betygsystem 
ganska skarpa egentligen om man säger så. //…// Det står att man 
kan få ett D om de övervägande delarna utav C finns där. Om det är 
så att eleven tycker att hen är så duktig, så kan de göra en självupp-
skattning. Det kan de även göra om praktikplatsen också tycker att 
eleven borde ha ett högre betyg. Då har eleven möjlighet att pröva 
betyget i efterhand. Jag tittar då på om eleven också har de har teore-
tiska kunskaperna, det händer ibland men inte så ofta. Ibland kan 
man få göra om teoretiskt prov i skolan efter praktiken, då ser man 
om de lärt sig mer teoretiska kunskaper också efter APL. Det händer 
ibland. Jag tycker praktiken är viktig. (Vårdlärare 6)  
 

Flertalet av handledare känner sig lite osäkra när det gäller riktlinjer för 
bedömning och många vill ha mera fortbildning samt information inom 
området. Handledaren drar liknelser från tiden hon var elev och vill 
idealisera och överföra sina erfarenheter från sin egen studietid, handle-
daren berättar: 

Man har haft så många handledare. Det är stor skillnad vad du får 
för handledare för eleven. Man har haft väldigt olika. Vissa har man 
tyckt om och vissa tyckt sämre om. Jag brukar kopiera de som man 
tyckte bra om. Det var oftast sådana som tog med en. Man fick vara 
med och tog en in i gruppen. Bland det viktigaste kanske är att de 
känner att de är med på banan. Att de är delaktiga helt enkelt. Har 
sett att man borde ge lite mer handledarutbildningar och riktlinjer till 
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handledare. Att få veta lite vad man ska trycka på, vad som är vik-
tigt. Nu blir det mest personligt. Det kan vara stor skillnad på vem 
man får som handledare. Mer information/utbildning. (Handledare 
4) 
 

Handledaren ovan menar att bedömningen kan variera från en handle-
dare till en annan i omdömen om samma elev. Även vissa lärare anser 
att de inte haft tid att informera tillräckligt om det nya betygssystemet. 
En vårdlärare säger om informationen av betygskriterierna: 

Vi har inte gjort det så att säga, jag har inte gjort det. Eftersom vi 
nyss börjat med de här nya gymnasiala kurserna inom vuxenutbild-
ningen men det blir nog sedan mer men vi har pratat om dem ute i 
verksamheterna och med handledare men inte så mycket specifikt 
men vi sitter med eleverna. (Vårdlärare 5)  
 

Handledarna anser att när betygsystem ändras från ett system till annat, 
kan det bli svårigheter att tyda det nya betygsystemets syfte och krite-
rier.  Handledaren säger: 

Lärarna kommer hit för bedömningen under praktiken och det finns 
en lista på betygskriterier, som de ska uppfylla och då får vi säga om 
de är godkända och om de ligger på VG nivå. Men nu är det gam-
malt betygsystem så jag får information nästa vecka om det här nya 
betygsystemet. Men det är svårt att sätta skillnaden på olika betyg. 
(Handledare 6) 
 

Sammanfattning av samråd vårdlärare och handledare 
I denna del beskrivs i samråd och samverkan mellan vårdlärare och 
handledare. Samtliga vårdlärare förlitar sig på handledarens bedömning, 
men betygsbedömningen görs av vårdläraren. Flera vårdlärare ansåg att 
förtroendet mellan vårdlärare och handledare var viktigt. Både handle-
darna och vårdlärarna anser att det är viktigt att samarbetet mellan APL 
platsen och skolan fungerade bra. Vid bedömning tittar handledaren på 
de olika momenten som finns i checklistan, medan vårdläraren gör en 
helhets bedömning av elevens insats. 

Samråd mellan kollegor 
Samråd mellan kollegor det vill säga handledare mellan handledare och 
vårdlärare mellan vårdlärare sker emellan åt när de ska ha råd vid någon 
händelse exempelvis vid bedömningssituationer. Eftersom en elev kan 
ha flera olika handledare varav en har huvudansvaret, sambedömer 
handledarna med varandra när de ger omdömen av en elev. Sambedöm-
ning sker även mellan vårdlärare. Till exempel om en vårdlärare känner 
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sig osäker med bedömning av en elev så kan denne diskutera och få 
vägledning av sin kollega om vad gäller bedömningen.  

Ibland kan det vara svårt när en elev står och väger mellan två betyg. 
Men då använder jag mig av mottot: “ hellre fria än fälla” som en 
klok vårdlärare lärt mig. Så oftast får de det högre betyget. Ibland 
rådgör jag med en kollega om vad hon anser, utan att jag säger vad 
jag tänkt mig för betyg. (Vårdlärare 7) 

 
Vid bedömning av en elev så upplevs det att eleven betygsätts likvärdigt 
trots att det är olika vårdlärare. Vårdläraren vill vara så rättvis som möj-
ligt vid bedömningen av elev. En vårdlärare tycker att det känns bra att 
kunna jämföra sinsemellan vad de andra vårdlärarkollegorna skulle göra 
för bedömning av eleven. Här gäller det i mestadels texter som eleven 
har skrivit eller prov. En vårdlärare uttrycker: 
 

… jag tänker att när man sätter betyg så är det ju såhär att man för-
söker vara så rättvis som möjligt. Vi har ju tittat lite grann här, på 
hur olika lärare bedömer en elev var för sig. När vi sätter oss ner till-
sammans och ska exempelvis ha en kurs tillsammans och ska betyg-
sätta elever så har vi faktiskt sett att vi ligger väldigt lika när det gäl-
ler bedömning. Det känns oerhört bra att man känner så. Man kanske 
gör en mera säker och rättvis bedömning runt omkring eleven. Att 
man ser att eleverna haft olika lärare och hur lärare har bedömt ele-
ver på samma sätt.(Vårdlärare 5) 

 
Även om det är handledaren som har det formella ansvaret av återkopp-
ling till eleven, så kan eleven även få återkoppling från arbetsplatsens 
övriga personal, det vill säga handledarens kollegor. Handledarna disku-
terar bedömningsfrågor med varandra, när de vill ha kollegornas stöd. 
De tycker det är svårt att bedöma elever. En handledare säger: 

Eleven har fått en annan handledare att följa med de dagar jag varit 
ledig.  Jag har alltid frågat om det går bra och försökt välja någon 
som jag tycker är en bra handledare. En som tar bra hand om eleven. 
//…//Jag frågar kollegorna vad de tycker om eleven. Hur har det gått 
och deras åsikter om det, för vi är ju alla olika. (Handledare 1) 

 
Det handledaren uttrycker är att eleven ska ha det bra på APL perioden 
även om handledaren är ledig av olika anledningar. Handledaren ser till 
att eleven får en bra person att följa med, en som ger bra information till 
eleven och även till handledaren hur det har gått för eleven. 
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Sammanfattning av samråd mellan kollegor 
I detta avsnitt är det både vårdlärare och handledare som behöver stöd 
från sina kollegor när de är osäkra på bedömning av en elev. Detta ger 
djupare förståelse för en elevs prestationer och kan bekräfta bedömarens 
tankegångar. Arbetssättet kan också säkra att bedömningen blir rättvis 
då fler är med och sambedömer. Handledaren har en viktig roll i elevens 
utvecklingsprocess till en yrkeskunnig vård- och omsorgspersonal. 
Handledarens bedömning är värdefull för helhetsbilden av elevens pre-
stationer.  

Feedback till elever  
Denna underkategori handlar om hur bedömnings feedback till elever 
ges. Handledarna anser att uppmuntrande feedback är viktigt vid be-
dömning av elever. Ett problem som framkommer är att handledarna 
anser att tiden inte räcker till för att ge feedback och gemensamt reflek-
tera över vad som har hänt. Handledarna önskar att de ska få mera tid 
till feedback eftersom det ska ske kontinuerligt till eleverna, speciellt 
när det gäller de yngre gymnasieeleverna. En handledare säger: 

Du måste hela tiden ge återkoppling. Checka av att eleven verkligen 
förstår och fråga eleven varför. Ibland kan jag göra så här, att jag ta-
lar med eleven i slutet av praktiken. Då tittar jag ganska mycket på 
en boende. Du ser vad de har för behov, sjukdomar och sådana gre-
jer. Jag ser på en gång vad hon eller han snappar upp. Då får du en 
ganska bred bild om vad eleven tycker är viktigt.  Det är olika om 
åsikterna kommer från en 16-åring eller som vuxen. (Handledare 3)  
 

Vårdlärare förlitar sig mycket på handledaren när det gäller kontinuerlig 
feedback till eleven eftersom de inte träffar eleven så ofta. En vårdlärare 
berättar: 

Det jag önskar som jag vet att en del handledare tar sig tid att göra, 
är att handledaren tillsammans med eleven sitter ner en liten stund 
efter en till två veckor och diskuterar med eleverna om kunskapsut-
vecklingen och går igenom med hjälp av checklistor. Det är väldigt 
individuellt, men i de flesta fall så blir det först en gång i slutet av 
praktiken.  (Vårdlärare 5) 

 
Arbetet på äldreboenden skiftar markant vid olika tider, beroende vilken 
vårdtyngd det är på APL platsen just vid tillfället när eleverna gör sin 
APL. Handledaren menar att det varierar hur mycket feedback de hinner 
ge till elever. En del handledare upplever det svårt att avsätta en speci-
fikt utsatt tid för handledning, medan andra handledare finner tiden 
under arbetets gång. En handledare säger: 
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Vi ger kontinuerlig feedback. När det kommer en elev så följer de ju 
i regel mina arbetstider. Så vi följs ju åt hela tiden. Vi pratar ju i 
princip hela tiden om allt det som händer och om det är något speci-
ellt som man borde tänka på. (Handledare 4)  
 

Några andra handledare däremot menar att eleverna inte enbart går med 
sin egen handledare utan får även arbeta med de olika arbetskollegorna 
till handledaren. Feedback ges kontinuerligt i farten under pågående 
verksamhet. En mycket informell form av feedback tiden prata om vad 
som händer. Hur ska man definiera feedback och vilka krav ställs för att 
feedback ska bli effektiv. Handledaren menar att man ska kunna ge 
konstruktiv kritik till elever som gör sin APL. Även att handledaren kan 
ge konstruktiv kritik och vara ärlig när eleven inte riktigt klarat av vissa 
arbetsuppgifter. En handledare uttrycker:  

Även att kunna ge negativ kritik, att kunna hjälpa när de gjort fel 
och säga på sätt som ”nästa gång kanske du kan göra såhär eller 
tänka så”.  Man måste ge konstruktiv kritik. ( Handledare 6) 

 

Sammanfattning av feedback till elever 
I detta avsnitt anser både vårdlärarna och handledarna att det är viktigt 
med kontinuerlig feedback till eleverna. Vårdlärarna förlitar sig på 
handledarna, eftersom de anser att de själva inte har möjligheter och tid 
för feedback. Handledarna önskar också att de hade mera tid för konti-
nuerlig feedback speciellt när det gäller de yngre gymnasieeleverna. 
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6.2.3 Vilka redskap används för bedömning av yrkeskunnande 
samt hur beskrivs användandet av dessa redskap? 
Här följer den fjärde och sista kategorin som handlar om vilka redskap 
som används för bedömning av yrkeskunnande och hur de används vid 
bedömning av elevens prestationer under APL. Denna kategori delas in 
i fyra underkategorier: Checklistor och omdömesformulär, Kunskaps-
krav och betygskriterier, Elevens självskattning och Utbildning och 
fortbildning om bedömning till vårdlärare och handledare. Figur fyra 
presenterar en översiktsbild av vilka redskap som används vid bedöm-
ning av yrkeskunnande utifrån intervjuerna med vårdlärare och handle-
dare. 
 

 
Figur 5: Kategorier och underkategorier av vilka redskap används och hur     
              de används för bedömning av yrkeskunnande. 
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Checklistor och omdömesformulär 
 
Denna underkategori tar upp checklistor och omdömesformulär när man 
bedömer elevers kunskaper av yrkeskunnande under APL perioden. På 
en checklista prickar handledaren av olika vårdmoment som handleda-
ren har gjort med eleven. De arbetar enligt trestegsmodellen: Muntlig 
genomgång, praktiskt utförande med eleven och som tredje steg utför 
eleven vårdmomentet självständigt. På ett omdömesformulär bedöms 
elevens praktiska kunskaper och förmågor i slutet av APL perioden. 
Några av handledarna berättar att de varit med om att samverka med 
vårdlärarna i utformningen av checklistor. Det uppskattas högt av de 
handledare som varit med och medverkat i utformningen av dessa. 
Handledarna på någon arbetsplats verkar vara stolta över att de tillsam-
mans med lärarna har utarbetat checklistor som de sedan följer upp med 
eleverna. En av handledarna säger: 

Vi har faktiskt tillsammans med lärare och elever sammanställt en 
checklista där vi har alla punkter på allt som eleverna ska ha gått 
igenom. T.ex. att de ska bädda sängen sedan bädda sängen med 
vårdtagare i sängen. Då är det första steget att eleven får information 
från mig och nästa steg är att eleven utför med mig, och nästa att 
eleven delvis utför själv och sista skedet utför eleven helt själv. 
Vissa uppgifter måste de klara helt själv. (Handledare 3) 

 
Samtliga handledare och de flesta av vårdlärarna nämner om checklis-
torna under intervjuer. Samtliga vårdlärare och handledare anser att 
checklistor är bra att använda sig av och stödja sig på vid bedömning av 
en elev under APL. Handledarna förlitar sig mycket på lärarnas check-
listor och tycker att de är enkla att använda. En skriftlig checklista kan 
inte säga allt, utan vårdlärarna förtydligar även vikten av att prata med 
eleverna. En vårdlärare berättar följande om checklistorna: 

Utifrån den här kunskapsmatrisen, som jag plockat ut det viktiga 
som vi lärare sammanställt som ska ingå i praktiken. Det står ju alla 
de här punkterna här och diskutera var de befinner sig utifrån be-
tygsskalorna. Sen har vi också en checklista, som vi har gjort men 
som inte är underlag för betyg men vi ser ju här hur mycket eleven 
har varit med och gjort och utfört självständigt. (Vårdlärare 3.) 

 
Av vårdlärarens utsaga i detta fall är inte checklistan betygsgrundande 
och används inte som betygsunderlag utan mer som sammanställning av 
genomgångna moment. Vårdläraren värdesätter ändå checklistan ef-
tersom den visar vad eleven har fått vara med om. Samtliga handledare 
anser att det är viktigt att ha checklistor som är lätta och enkla att följa 
och pricka av. Handledare anser att checklistor är viktiga för de menar 
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att det är mycket de ska hinna gå igenom med eleven. En handledare 
uttrycker följande om användning av checklistor:  

Att det här ska jag kunna och det här krävs inom vården för det finns 
vissa smådetaljer, exempelvis nagelvård, hörapparater. Det är så 
mycket sådana små detaljer som man själv inte alltid tänker på. Så 
det är bra att det finns så att det först är information och sedan med 
handledning och utan handledning också självständigt. Då kan man 
kryssa i att nu har du fixat det själv och hur känner du för det och så 
man har med alla moment som ska läras ut. (Handledare 6) 

 
Vårdlärarna är positiva till omdömen eftersom dessa ger en uppfattning 
om var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och sin framtida 
yrkesroll det vill säga vad de kan och vad de behöver öva på.  
 
En del av vårdlärarna utgår helt och hållet utifrån bedömningsmatrisen 
när de bedömer elevens yrkeskunskaper på APL i kursen Vård och om-
sorg 1. En vårdlärare säger: 

Matriser måste man nästan ha, annars kommer man inte ihåg allt. 
Det finns ju matriser som det bara är att plocka fram. Men jag gjorde 
matriser utifrån arbetsplatsen, vad de arbetade med, vilka arbetsupp-
gifter var det där. Jag har också kört med 1, 2, 3 graderingar, vad 
behöver eleven träna sig mer på och sådär. (Vårdlärare 1) 

 
Det svåra med bedömningen är enligt vårdlärarna att vara tydlig vid 
bedömning och att få alla elever att förstå vad som är viktigt samt vad 
som kommer att bedömas. 
 
Skolan ger handledaren en skriftlig omdömesblankett, och det är skolan 
som har ett tolkningsföreträde med avseende på de aspekter handleda-
ren förväntas ge ett omdöme över. Även om det är skolan som specifi-
cerat vad handledaren ska beakta så är dessa aspekter tolkningsbara i 
relation till en specifik arbetsplats. Det finns två sätt att betygsgradera 
exempelvis icke godkänt och godkänt eller det nya betygsystemet från 
F-A. En av handledarna berättar om bedömning följande: 

Vi har bedömningsblanketten och där är det ju staplat allting. Hur 
man sköter allt från övre och nedre hygien och tänder, matning, hy-
gien överhuvudtaget, tvätta och städa och eget initiativtagande. Det 
är en checklista. Det går vi igenom ungefär halvvägs under prakti-
ken. Vad har vi gjort, och sedan fortsätter vi. Då kan man kryssa att 
först börjar vi med att med handledning och sedan kanske gör de det 
självständigt. Så det kan bli flera kryss. (fördjupningsintervju hand-
ledare 8) 
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Handledare inom vård och omsorg ger omdöme om elevers förmåga att 
ta hand om de boendena. Handledarna graderade de aspekter av yrkes-
kunnande som skolan förevisade enligt betygsskalan i omdömesblanket-
ten. De flesta handledare får ta del av betygskriterier i en mapp som 
följer med eleven då när kommer till sin APL plats. Den 
omdömesblankett som eleven förmedlade från praktikplatsen till skolan 
innehåller vanligtvis en rubrik för övriga kommentarer. Handledaren 
kan fritt lägga till personliga kommentarer om eleven i löpande text. En 
del handledare tror därför att eleverna förväntar sig att handledaren 
skriver in ett personligt skrivet vitsord.  

Jo, det gör de och så vill de ha en skriftlig kommentar, inte bara 
ringa in godkänt utan eleven tycker det är kul och få en kommentar 
också. Vi skriver fritt. För det är något som man kan ta med på CV 
sedan. ( Fördjupningsintervju Handledare 8) 
 

Handledarnas skriftliga omdöme adresseras till läraren. Eleven agerar 
som budbärare med meddelande från arbetsplatsen till skolan. Handle-
darnas utsagor har en viktig roll vid bedömning av elevers yrkeskun-
nande. En vårdlärare uttrycker: 

Jo, Vi ger ju inga bokstäver utan det är bara godkänt och icke god-
känt så det finns på den där bedömningsblanketten vilken halva man 
ligger på och mot var det lutar. (fördjupnings intervju Handledare 8)  

 

Sammanfattning av checklistor och omdömesformulär 
I detta avsnitt använder samtliga vårdlärare och handledare checklistor 
och bedömningsformulär när de bedömer elevens yrkeskunnande på 
APL i kursen Vård och omsorg 1. Listorna används på olika sätt.  Hand-
ledaren ger omdöme över elevens prestation utifrån de olika aspekter av 
yrkeskunnande som skolan vanligtvis förevisar i checklistor eller be-
dömningsformulär. Handledaren gör en helhetsbedömning utifrån hur 
aktiv och delaktig eleven är på̊ arbetsplatsen. Handledaren prickar av 
alla moment som eleven gör med hjälp av checklistan. Handledares 
omdömen väger tungt i bedömningen av APL i och med att handledaren 
styrker elevens lämplighet för arbetslivet i stort. Handledares fria 
skrivna kommentarer, som ofta bifogas i omdömesblanket är viktiga för 
bedömning av APL enligt både vårdlärare och handledare. Omdömes-
formulär har även de flesta APL platserna. Sammanfattningsvis bedöms 
elever främst av vårdlärare. Trots att det är handledaren som har ansva-
ret över den praktiska delen. 
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Kunskapskrav och betygskriterier 
Denna underkategori handlar om skolans kunskapskrav och betygskrite-
rier vid bedömning av kursen Vård och omsorg 1. De flesta vårdlärare 
använder sig av betygskriterier och kriterier för centrala mål från kursen 
Vård och omsorg 1 när de betygsätter elevers yrkeskunnande vid APL. 
En vårdlärare uttrycker: 

Jag använder betygskriterierna, mål kriterierna och utifrån det disku-
terar fram och tillbaka. Ibland kan jag stöta på en teoretisk fråga uti-
från praktisk bedömnings del. Jag tycker att APL är en färdighets-
träning i det de har lärt sig teoretiskt. Det blir som en liten färdig-
hetsexamination. När de kommer ut där och sen brukar jag ha hand-
ledarna till hjälp och stöd.(Vårdlärare 2) 

 
Handledare 3 berättar att det är vårdläraren från skolan som använder 
det nya betygssystemet och att handledaren har endast två steg i betygs-
skalan som hen använder vid betygsättning av en elev. 

Vid varje bedömning kommer lärarna med en betygsskala från A till 
E. Vi och även eleven sitter med under betygsbedömningen på prak-
tiken. De har en betygsbedömning från A och det är ju inte bara 
godkänt och icke godkänt på praktiken som det var då jag gick. 
(Handledare 3) 

     
Både Vårdlärare 2 och Handledare 3 talar om att det är vårdläraren som 
upplyser eleven om de olika betygskriterierna. Det är vårdläraren som 
betygsätter kursen Vård och omsorg 1.  
 
Vårdlärarna talar om hur de informerar om betygskriterier för elever. 
Någon vårdlärare har använt sig av Powerpoint presentation när hen 
förklarar betygskriterier. En vårdlärare säger:  

Jag försöker förklara väldigt lättsamt och diskutera betygskriterier 
redan vid kursstart. Vad de betyder och visar steg för steg från E till 
A med Powerpoint. Jag gör ju likadant när jag bedömer, diskuterar 
med handledarna. Det är jätteviktigt att handledarna förstår. (Vårdlä-
rare 3) 

 
Hur informationen om de olika betygskriterierna ges till elever kan ske 
på lite olika sätt. Det kan skilja sig från skola till skola samt mellan 
vårdlärare och vårdlärare. En vårdlärare som arbetar med vuxenutbild-
ning förklarar följande: 

Vi arbetar i varje kurs utifrån studiehandledningar. I varje studie-
handledning finns betygsstegen angivna vid kursstart. Eleverna har 
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möjlighet att fråga om det är något de inte förstår. I annat fall ges 
ingen utförligare förklaring. (Vårdlärare 7) 
 

I exemplet ovan är det tydligt att vårdläraren ger vuxna elever mer frihet 
under ansvar att själv ta del av betygsstegen i kurslitteraturen. Det för-
väntas att eleven själv är aktiv och tar ansvar och sätter sig in i be-
tygskriteriernas betydelse. Av intervjuerna med vårdlärare går det att 
utläsa att flera av skolorna inte använder sig av det nya betygsystemet 
med skalan A-F. De använder sig av delar av det tidigare betygssyste-
met med två nivåer godkänt eller icke godkänt. Vissa vårdlärare berättar 
att de inte hunnit utarbeta utifrån de nya bedömningsblanketterna. En 
vårdlärare berättar: 

Vi använder oss av godkänt och icke godkänt i samband med APL-
bedömningen. Vi har inte lagt in de nya betygsstegen under APL, 
men det måste ju sammanvägas om en elev är godkänd i det övriga 
betyget. Där är det viktigt att man har en motivering av handledaren 
utikring elevens kunskaper. Godkänt säger inte mycket om en elevs 
nivå, om det är A nivån eller C nivån till exempel. Där måste vi ha 
handledarens ord och gärna där de har möjlighet att göra skriftliga 
kommentarer på bedömningsformuläret om det är så att eleven upp-
fyller mer än godkänt. (Vårdlärare 5)  

 
Det går att utläsa att vårdläraren förlitar sig mycket på handledarens 
bedömning. Vårdläraren förväntar sig en skriftlig kommentar om bety-
get skulle vara högre än godkänt, det vill säga E. Att vårdlärarna stödjer 
sig på handledarnas utsagor vid betygssättning betonar en vårdlärare: 

Ligger eleven och väger mellan två olika betyg ger jag det högre. 
Handlar det om ett högt betyg i APL och ett lågt i teorin blir bedöm-
ningen någonstans mitt emellan. (Vårdlärare 7) 
 

Sammanfattning av kunskapskrav och betygskriterier 
Sammanfattningsvis använder de flesta vårdlärare sig av betygskriterier 
och kriterier för de centrala målen från kursen Vård och omsorg 1, när 
de betygsätter elevers yrkeskunnande vid APL. Vissa vårdlärare använ-
der sig av Powerpoint presentationer när de ska informera och förtyd-
liga betygskriterier för elever, en vårdlärare för vuxna elever låter an-
svaret för den informationen ligga hos eleven. Flertalet av vårdlärare 
använder inte det nya betygsystem A-F under APL bedömningen. De 
använder delar av det gamla betygssystemet med betygen godkänt eller 
icke godkänt motsvarande dagens betyg E eller F. Det visar att den nya 
läroplanen Gy 2011 inte används eller tillämpas fullt ut ännu. Däremot 
ute på de olika vår- och omsorgsboenden talade handledarna om det 
tidigare betygsystemet IG-MVG. 
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Elevens självskattning 
 
Denna underkategori handlar om elevers självskattning. En del vårdlä-
rare använder sig av elevers egen självskattning, det vill säga hur eleven 
upplever själv och bedömer sin egen insats vid APL. En vårdlärare sä-
ger: 

Jag låter eleven göra själv en uppskattning på var eleven befinner 
sig. Oftast får jag förklara vad de här betyder för att det inte är så 
lätt, det är inte så lätt det här nya. Men när man sitter och förklarar 
så förstår de men jag tycker vi har fått jobba mycket för att själva 
förstå för jag tycker att det inte varit lätt med de nya betygsstegen. 
(Vårdlärare 3) 

 
Vårdläraren berättar att hon använder sig av elevens egen självskatt-
ning, där eleven själv får bedöma var hen befinner sig i bedömningste-
gen på APL. Vårdläraren nämner även svårigheter med självskattningen 
och hon säger sig ha svårigheter med det nya betygsystemet. Vårdlära-
ren menar att det tar tid att komma in i det nya sättet att bedöma och ge 
betyg. 

Jag har försökt tidigare, när jag jobbade i den tidigare gymnasiesko-
lan, att ibland låta eleverna bedöma sig själv och sedan har jag be-
dömt eleverna och sen har vi jämfört våra bedömningar. Oftast har 
det visat sig väldigt lika. Då känns det också väldigt bra som lärare 
att den bedömningen jag gör inte är subjektiv. Det visar att den här 
förståelsen har eleven också. Starka sidor och sidor som behöver ut-
vecklas i de olika områdena. (Vårdlärare 5) 

 
Det kan krävas en viss mognad av eleven när hen ska bedöma sig själv. 
Att elevens självbedömning är relaterad till den egna upplevelsen av 
vad man tror sig kunna medför att eleverna oftast underskattar sin egen 
förmåga jämfört med vad handledarna anser att eleven presterar. En 
annan aspekt av elevers självbedömning kan vara att eleven inte vill 
utsätta sig för skillnader om lärarens och hennes bedömning inte stäm-
mer överens. Det kan röra sig om att eleven är i underläge och inte vill 
ifrågasätta lärarens bedömning. En annan aspekt kan vara att eleven har 
låg självkänsla och vågar inte lita på sin egen förmåga. Alla handledare 
använder sig av checklistor vid bedömningar under hela utbildningsti-
den men dessa används även så att eleverna själva får uppskatta hur de 
klarat de olika momenten som finns i checklistorna. En handledare sä-
ger: 

Vi använder oss av checklistor, som eleverna ska ha med sig hela 
gymnasietiden när de gör sin praktik. Vi sitter ner tillsammans med 
eleven och går igenom dem och diskuterar även om vad eleven själv 
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tycker. Och sedan vad eleven tycker hur hon klarar det här... (Hand-
ledare 1) 
 

Handledarens uttalande är ett exempel på att det är viktigt för handle-
darna att eleverna efter APL-periodens slut är insatta i arbetet på̊ äldre-
boendet och att de har genomgått de olika delmoment som framkommer 
i matriser. Handledarna anser att det är av vikt att de tillsammans med 
eleven kontrollerar avprickningarna och utvärderar arbetet inför tre-
partssamtalet.  

Sammanfattning av elevens självskattning 
Sammanfattningsvis när det gäller elevens självskattning vid bedöm-
ningssituation, där använder sig vissa vårdlärare elevers självskattning 
från APL som en del av underlag när de samlar in information för kurs-
betyg i Vård och omsorg 1. Eleven är delaktig i bedömningsprocessen 
genom att bedöma var hen ligger i bedömningsskalan. Däremot kommer 
handledarens bedömning fram i checklistor där de tillsammans med 
eleven kontrollerar avprickningarna och utvärderar arbetet inför tre-
partssamtalet med vårdläraren. 

Utbildning och fortbildning om bedömning 

Denna underkategori tar upp vårdlärarnas och handledarnas utbildning 
och fortbildning om bedömning av yrkeskunnande vid APL. De flesta 
vårdlärare anser att de inte har fått någon utbildning i det nya 
betygssystemet och inte överhuvudtaget när det gäller i bedömning i 
övrigt. 
 
Några av vårdlärarna hade fått gå lite olika kurser i bedömning men de 
flesta av dem ansåg att de behöver kontinuerlig utbildning i bedöm-
ningsfrågor. Några vårdlärare har gått kursen Bedömning av APL och 
använder de nya kunskaperna i sitt arbete. Bedömningsfrågor tar upp 
mycket tid av vårdlärarna och ju osäkrare bedömaren är desto mer tid 
och energi tar det. En vårdlärare säger: 

Ja, det har jag gått i Malmö. Tycker den har gett mig jättemycket, 
för det är efter det som vi har börjat göra bedömningsmatriser.  
(Vårdlärare 3) 

 
Vårdläraren menar att mera specifika utbildningar om bedömning av 
APL saknas och efterlyser önskan sådana fortbildningar.  

Inte direkt på APL, men vi har haft kortare fortbildningskurser från 
arbetsgivaren och även diskussioner i grupp. (Vårdlärare 6) 



 103 

 
Det framgår att vårdlärarna är nöjda med de olika kortade fortbildnings-
dagar som de har fått gå. Men vårdlärarna önskar sig mer specifik ut-
bildning när det gäller bedömning och omdömen om yrkeskunnande vid 
APL. Även handledare talar om fortbildning som vårdlärarna anordnar 
på olika gymnasieskolor på vård- och omsorgsprogrammen. Utbildning 
som kallas för handledarutbildning eller handledarträffar. Där får hand-
ledarna ta del av aktuell information och får fördjupa sig i sin roll som 
handledare. På en del handledarträffar får handledare information bland 
annat om de nya betygsystemen/kriterierna från GY 11. Flera handle-
dare anser att det är svårt att sätta sig in i det nya betygsystemet och att 
de behöver utbildning i det för att kunna använda det i bedömningen. 
En handledare uttalar: 

Vi har en handledarträff där vi får ta del av information och lärarna 
förklarar och går igenom betygskriterierna, speciellt nu när det är 
nya betygssystem A -E. Lärarna förklarar om det är B eller C och 
vad som är där emellan. Det är svårt för oss för de ändrar systemet. 
Vi kan inte deras tankesätt i betygssystemet utan vi kan ju bara göra 
bedömningen vad de kan här på praktiken. (Handledare 6) 
 

Även vårdlärarna talar om vikten att handledarna ges möjlighet att delta 
i olika utbildningar och handledarträffar. Elevernas utbildning sker både 
i skolan och på APL platsen. Handledarens roll har blivit ännu viktigare 
eftersom vårdlärarna inte har möjlighet att delta i det praktiska under-
visningsarbetet inom vård- och omsorgsverksamheter. 
 

… och sen har de ju gått handledarutbildning. De ska ju ha handle-
darutbildning för att ta elever. Ibland händer det att handledaren blir 
sjuk och då blir det kanske någon annan som får ha eleven utan 
handledarutbildning men kommunen/socialförvaltningen ser ju till 
och vill att de som tar emot eleven ska vara handledarutbildade.  
(Vårdlärare 3) 
 

Här beskriver vårdläraren att hon anser att handledarutbildning är vik-
tigt och att handledarna är med/genomfört i handledarutbildning. Citatet 
visar också att organisationen på APL är flexibel och att eleven inte 
lämnas ensam. Liknande förändringar ger eleven möjlighet att möta inte 
bara en handledare utan flera. Samtidigt får en undersköterska utan 
handledarutbildning prova på hur det är att vara handledare. 
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Sammanfattning av utbildning och fortbildning om bedömning för 
vårdlärare och handledare 
Sammanfattningsvis menar både vårdlärare och handledare att det finns 
stort behov av fortbildning i det nya betygsystemet, bedömningar vid 
APL och aktuell utveckling inom branschen. Handledarna är nöjda med 
handledarträffar på de olika skolorna men känner sig osäkra med att 
bedöma elever. Handledarna anser att det finns fördelar med att ha 
samma beprövade betygssystem under en längre tid så att flera generat-
ioner hinner använda samma betygssystem. Då talar alla samma språk 
när man talar om betyg och bedömning. 
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Kapitel 7 Diskussion 

 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat, vilket ställs i relation till tidi-
gare forskning samt teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med en 
diskussion kring studiens resultat. Efter detta kommer en metoddiskuss-
ion om metod och teoretisk förankring, slutligen förs ett resonemang 
om studiens kunskapsbidrag samt förslag till framtida forskning.  

7.1 Diskussion av resultat  
Denna del behandlar studiens resultat i relation till tidigare forskning. 
Resultatet har sin utgångspunkt i studiens forskningsfrågor. Diskussion-
en kommer genomföras med stöd av tidigare forskning och sociokultu-
rell teori. 

7.1.1 Vilket yrkeskunnande framhålls som centralt vid bedömning av 
APL? 
I studien har undersökts hur vårdlärare och handledare resonerar om 
yrkeskunnande vid elevens första APL-period i kursen Vård och om-
sorg 1. Studiens första frågeställning är att utreda hur vårdlärare och 
handledare resonerar kring vad som är viktigt yrkeskunnande som ele-
ven bör förvärva vid första APL-perioden. Det framstod fyra underkate-
gorier som centrala delar av yrkeskunnandet: 
  
·       Relationellt yrkeskunnande 
·       Teoretiskt yrkeskunnande i situationer på arbetsplatsen 
·       Medicinskt yrkeskunnande 
·       Organisatoriskt och administrativt yrkeskunnande 
  
Utifrån det teoretiska ramverket kring situerat lärande kan elevens APL-
plats ses som en praktikgemenskap avskilt från skolans gemenskap. 
Enligt Wenger (1998) består praktikgemenskaper av människor som 
engagerar sig ömsesidigt i ett gemensamt uppdrag. I denna studie kan 
praktikgemenskaper ses både i den enskilda APL-platsen och i det kol-
lektiv som andra vård- och omsorgsboenden tillsammans utgör. APL-
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platsen kan därför sägas vara socialt skapad och alltså även vara en del 
av en större praktikgemenskap av alla vård- och omsorgsverksamheter.  
 
Studien visar att vårdlärare och handledare resonerar på ett likartat sätt 
när det gäller yrkeskunnande för vård- och omsorgspersonal. Det yrkes-
kunnande som framträder i intervjuerna visar delar av vad en yrkes-
kompet undersköterska ska kunna gällande styrdokument för Vård- och 
omsorgsprogrammet (Skolverket, 2011). Det ser ut som att det är vanli-
gare att handledarna relaterar till konkreta situationer medan vårdlärarna 
relaterar till generella aspekter av yrkeskunnande, vilket återkommer i 
flera av kategorierna. Det kan tolkas som att handledarna utgår från sitt 
arbete på avdelningen och de praktiska sysslorna som utgör deras var-
dag som vård- och omsorgspersonal. Av intervjuerna framgår att flera 
av handledarna saknar undersköterskeexamen. De har däremot lång 
erfarenhet av att ha arbetat med vård- och omsorgsuppgifter. Då kan det 
tolkas som att de har lättare för att diskutera det detaljerade hantverket. 
Samtliga vårdlärare i studien har avlagt en högskoleexamen och vidare-
utbildning till vårdlärare, med undantag för två personer som är under 
pågående vidareutbildning. Vårdlärarnas utbildning har gett dem till-
gång till ett annat slags språk (medicinskt, vårdvetenskapligt) och en 
vidare syn på vård- och omsorgsarbetet samt format dem att oftare rela-
tera till allmänna infallsvinklar av yrkeskunnande vilket återkommer i 
flera av kategorierna och underkategorierna. Här kan man se att elever-
na har tillgång till olika praxisgemenskaper. Dels utifrån vårdlärarens 
sätt att se på situationen och dels handledarens. Dessa två yrken har 
skilda befogenheter då vårdläraren undervisar eleven i kursen på skolan 
men kan inte delta i vård- och omsorgsarbetet på avdelningen. Handle-
daren arbetar med den praktiska delen av yrket på avdelningen men kan 
inte delta i den teoretiska undervisningen på skolan. Vårdläraren och 
handledaren fokuserar också på olika saker inom sina respektive verk-
samheter. Exempelvis har handledarna fokus på de boendes välbefin-
nande och lärarna däremot har fokus på elevers lärande och det är därför 
rimligt att betrakta dem som olika praxisgemenskaper. 
 
Såväl vårdlärare som handledare är eniga om vad ett professionellt be-
mötande innebär och att etiskt förhållningssätt är ett mångfasetterat men 
samtidigt ett viktigt område. Det etiska förhållningssättet sätts på prov i 
svåra situationer då frågor om rätt och fel ska avgöras. Vård- och om-
sorgspersonalen ska först och främst utöva sitt yrke och göra goda be-
dömningar även i svåra situationer och etiska frågeställningar. Detta 
leder till att vård- och omsorgstagaren kan lita på att bli professionellt 
och etiskt korrekt sätt bemött oavsett situationen. Resultatet kan också 
tolkas som att det professionella bemötandet kan ha en lugnande och 
trygghetsgivande effekt på vård- och omsorgstagaren. När hen blir be-
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mött på ett professionellt sätt av en vård- och omsorgsgivare, klädd i 
sina arbetskläder, förväntar sig den boende att hen får den vård- och 
omsorg som hen behöver. Liknande resultat har noterats tidigare, bland 
annat Törnquist, (2004), Drugge, (2003), Sipos Zackrisson och 
Baumgarten, 2013 Eliasson & Rehn, (2015) och Berg Christoffersson, 
(2015). 
 
En annan aspekt av yrkeskunnandet som framkommer tydligt i denna 
studie är kommunikationsförmåga, vilket lyfts upp i många olika sam-
manhang. Wenger (1998) beskriver hur praxisgemenskaper formas och 
förändras genom deltagande i den praktiska verksamheten. Genom ele-
vens deltagande i denna praxis kan hen lära sig ordlös kommunikation 
människor emellan. Det sättet att kommunicera framträder i samspelet i 
pararbete och används för att hinna utföra alla arbetsuppgifter. Det ter 
sig som att vissa saker är svåra att uttrycka i ord, där tidsaspekt verkar 
vara en viktig faktor. Det verkar även som om handledarna upplever en 
viss stress som enligt dem beror på tidspress, hög arbetsbelastning och 
för lite personal. Utifrån det kan det bli viktigt med ordlös kommunikat-
ion och inlärda mönster i arbetet för att förstå varandras avsikter i olika 
situationer, för att få arbetet att flyta på snabbare. Detta kan användas 
inom vård- och omsorg vid team och pararbete. En aspekt som Säljö 
(2015) tar upp är att erfarenheter snabbt kan spridas och med hjälp av 
kommunikation kan verksamhet byggas upp och resurser skapas. Denna 
studie visar att Säljös (2015) teori bidrar till att förstå kommunikat-
ionsmönster inom vård och omsorg. 
 
Tyst kunskap i denna studie inkluderar även lyhördhet som uppstår när 
erfaren vård- och omsorgspersonal genom att tolka signaler från om-
sorgstagaren märka hur denne mår. Detta kan vara svårt för eleverna att 
uppmärksamma under deras första APL-period. Lave och Wenger 
(1991) menar att involvering i en verksamhet kan utvecklas till både 
förståelse och skicklighet i praxisgemenskapen. Inom vård- och om-
sorgsverksamheten kan förståelsen och skickligheten i förhållande till 
uppgiften förändras kontinuerligt och i den meningen är kunskapen 
föränderlig. Den sociala praktiken för eleven är inte statisk, uppgifter 
ska genomföras på bästa möjliga arbetssätt, vilket förändras oupphör-
ligt. I denna studie framkommer att det inom vård- och omsorgsverk-
samheter uppstår situationer som kräver konkreta upplevelser på en 
arbetsplats. I dessa situationer kan klassrumsdiskussioner och läroböck-
er vara otillräckliga. Olika situationer där tyst kunskap avspeglas har 
framkommit i studiens resultat, där det är viktigt att eleven är lyhörd 
och kan avläsa och tolka situationer och individer. Ellström (1992), 
Johannessen (1999) och Carlgren (2009) lyfter också fram aspekter av 
tyst kunskap. När eleven är nybörjare finns det inte mycket tyst kunskap 
utan det utvecklas efterhand genom att eleverna får erfarenhet i yrket 
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och blir uppmärksam på återkommande mönster i hur människor mår 
och agerar i olika situationer. Frågan är vad som kan ingå i begreppet 
tyst kunskap när eleven går första året på Vård- och omsorgsprogram-
met och är på sin första APL-period. När man arbetar med människor 
inom vård och omsorg är varje individ speciell och varje situation unik. 
Den tysta kunskapen kan exemplifieras när en elev följer erfarna hand-
ledare i arbetet som genom att iaktta, känna och utan att tala med boen-
den veta hur hen mår och handlar därefter. Handledarna däremot asso-
cierade tyst kunskap även i samverkan med andra kollegor. I studien 
framkommer ett tydligt exempel på detta när en handledare förklarar sin 
syn på tyst kunskap som att var och en gör sin del i arbetet för att arbe-
tet ska flyta på. Alla vet sina arbetsuppgifter utan att någon behöver 
påtala dem. Vidare forskning kan utreda huruvida handledare eller vård-
lärare kan veta att eleven har tyst kunskap som gör att hen är i stånd att 
bedöma och hantera nya situationer på ett skickligt och etiskt sätt, och 
inte bara imiterar sin handledare eller vårdlärare.  
 
I denna studie nämner de flesta vårdlärare att kommunikation är viktigt, 
men endast en handledare diskuterar detta. Potentiellt kan detta bero på 
att god kommunikation är vardag för handledare och tas för given. Det 
kan också vara så att handledarna talar om kommunikation på ett annat 
sätt och använder sig av andra ord. För vårdlärarnas del ingår kommu-
nikation i kursen Vård och omsorg 1. Därför kan det för dem kännas 
naturligt att ta upp ämnet kommunikation. Törnquists (2004) och Victor 
Tillbergs (2007) studier i likhet med denna studie visar att ett gott sam-
arbete liksom en god kommunikation är av stor betydelse när man arbe-
tar inom vård- och omsorgsyrket. Detta kan även jämföras med Thun-
borgs studie (1999), där lärandet sker i samspelet mellan äldre och 
yngre samt mellan olika yrkeskategorier. I denna studie har framkommit 
att god kommunikationsförmåga är ett givande och tagande som kan 
innebära att handledare, elev och boende deltar på sina villkor i kom-
munikationen. Detta kan även ses i Säljös (2015) tolkning av sociokul-
turell teori, som menar att vi har ett symboliskt språk som kan hjälpa 
oss att beskriva världen, formulera erfarenheter och dela dessa med 
varandra.   
 
Det framkom i studien att vårdlärarna diskuterar funktionsnedsättningar 
i olika åldrar och hur dessa påverkar kommunikationen. Däremot talar 
handledarna främst om äldre personers sjukdomar och hur dessa påver-
kar förmågan att kommunicera. Det kan bero på att vårdlärarna undervi-
sar om hur funktionsnedsättningar i livets olika skeenden påverkar indi-
viden. Handledarna på APL-platsen arbetar med äldre människor som 
kan vara påverkade av olika demenssjukdomar och då talar handledarna 
om sin vardag på ett vård- och omsorgsboende. Tanken om samspel i 
kommunikation stöds av att inom sociokulturell teori framhävs redskap 



 109 

som en del i läroprocessen där kommunikation och interaktion mellan 
människor anses viktigt (Säljö 1999). Det vill säga hur man lär sig att 
agera i olika situationer, hur man ska uttrycka sig, hur man förvärvar 
kunskap och färdigheter genom kommunikation. I denna studie är yr-
kesspråket en central aspekt, eftersom elever behöver lära sig och förstå 
språket när handledarna talar med dem i olika vård- och omsorgssituat-
ioner på APL. Yrkesspråket kan här ses som ett redskap. Under elevens 
APL gör man inte som på skolan, att man har prov, utan språkkunskap-
erna redovisas genom användning och det är här medieringen blir vik-
tig. I denna studie kan utläsas att det är under elevens APL som hen kan 
lära sig att kommunicera på ett fackspråk, det vill säga yrkesspråk, som 
för en utomstående person kan vara svårt att förstå.  
  
Lärandet sker både i skolan och i de olika vård- och omsorgsverksam-
heterna, där man inom varje praktikgemenskap utvecklar handlingar, 
rutiner, ritualer, verktyg, symboler och vanor samt historier. Ett tydligt 
exempel på rutiner kan vara när vårdläraren talar om att eleverna ska 
kunna planera, organisera och dokumentera samt komma i tid till arbe-
tet. Ett annat tydligt exempel på rutiner kan vara när handledaren påpe-
kar vikten av att komma in i arbetsplatsens rutiner samt att lära sig ad-
ministrativa arbetsuppgifter där till exempel schemaläggning ingår. 
Dessa utgör en integrerad del i lärandet på arbetsplatsen (Wenger, 
1998). 
 
Denna studie visar liknande resultat som Ahnlunds, (2008), Johanssons, 
(2011) och Byströms, (2013) studier, när det gäller teoretiskt yrkeskun-
nande i situationer på arbetsplatsen. Studien visar att det finns en skill-
nad på handledares och vårdlärares syn på var hygienrutiner samt medi-
cintekniska kunskaper ska läras in. Handledarna förväntar sig att dessa 
färdigheter tränas in redan i skolan. Även om vårdlärarna beskriver att 
sådan träning ges innan APL, upplever vårdlärarna att den inte är till-
räcklig för att elever ska få användbara kunskaper inom området. Vård-
lärare och handledare verkar därför ibland ha olika syn på vilka kun-
skaper som eleven ska ha med sig när de går ut på APL. Detta resultat i 
studien visar på ett tydligt dilemma, där det kan finnas risk för att “kun-
skap faller mellan stolarna”. Ett exempel kan vara introduktion till me-
dicintekniska hjälpmedel och hygien rutiner, att både handledaren och 
vårdläraren tar förgivet att eleven kan detta. Vilken kunskap får eleven i 
skolan? Vilken kunskap får eleven under sin APL-period?   
 
I studien framkom att det inom vård och omsorg är det viktigt att kunna 
arbeta ergonomiskt. Elever skall kunna använda sig av de tekniska 
hjälpmedel som finns för att förebygga belastningsskador. Däremot är 
det endast handledarna som påtalar vikten av att tänka på arbetsmiljön 
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på arbetsplatsen. Vårdlärarna talar mer om tekniska hjälpmedel och 
ergonomi för att arbeta ”hälsosamt”. Begränsande faktorer kan tänkas 
vara den rådande ekonomin och synen på vad som anses vara viktigt i 
samhället. Yrkeskunskaperna om ergonomi och hjälpmedel kan vara 
både tydliga där handledaren visar hur exempelvis lyft går till och un-
derförstådda att eleven tvättar händerna mellan olika arbetsmoment hos 
den boenden. Här kan ses som mediering av lärande genom olika red-
skap och situationer. Exempel på mediering kan vara att lärande över-
förs från vårdlärare till elev genom teoretiska studier i skolan sedan 
under APL-perioden övas detta praktiskt när handledaren visar eleven 
hur momentet genomförs. Eleven får sedan öva momentet tillsammans 
med handledaren. Så småningom kan eleven utföra arbetet självständigt. 
Exempel på användning av redskap kan vara att eleven får utföra till 
vård- och omsorgsyrket tillhörande moment exempelvis bädda sängen, 
mata den boende och ta blodtryck. Situationer som bedöms kan vara att 
eleven visar att hen kan använda sjuksängen, behärskar matningstekni-
ken med skeden och kan använda samt avläsa blodtrycksmätaren.  
  
I studien framkom, liksom i flera andra studier (Ahnlund, 2008; Johans-
son, 2011; Byström, 2013) att medicinska och medicintekniska kun-
skaper inom vård- och omsorgsyrket anses vara viktiga kunskaper att 
förvärva. En undersköterska har inte hand om mediciner utan medicin-
hantering kräver delegation från en sjuksköterska. I utbildningen tar 
vårdläraren upp vad delegation innebär, men det finns ingenting om 
medicinhantering i de centralt angivna målen för kursen Vård och om-
sorg 1. I Byströms (2013) studie framkom liknande resultat, då under-
sköterskorna ansåg att yrkeskunnande var att vara bidragande till verk-
samheten samt att kunna utföra en del av sjuksköterskornas arbetsupp-
gifter. Detta resultat ses också delvis i denna studie exempelvis då de 
flesta handledarna ansåg att en viktig del i elevernas framtida yrkeskun-
nande är kunskaper om mediciner, medan endast en av vårdlärarna 
nämner detta. Att handledarna som arbetar inom vård- och omsorg, det 
vill säga äldreboenden, upprepade gånger nämner medicinhantering, 
kan troligen bero på att utdelning och delegation av mediciner ingår i 
deras arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Det kan tolkas som att dele-
gation att dela ut mediciner kan vara något av en statusfråga och even-
tuellt höja personens placering i arbetsplatsens hierarki. Inom sjukvår-
den är det sjuksköterskans uppgift att dela ut mediciner vilket kan bidra 
till att vårdlärare, som ofta har sjuksköterskebakgrund, inte anser att 
medicinhantering ingår i undersköterskans yrkeskunnande och därför 
inte tar upp ämnet vid intervjun. Frågan blir vad som är viktigt att kunna 
och lära sig på Vård- och omsorgsprogrammet i relation till det som 
Törnquist (2004) tar upp, det vill säga vad lärarna presenterar och vad 
handledarna presenterar. Finns det en skillnad på vad vårdläraren lär ut 
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till eleven, baserat på vårdlärarens utbildning det vill säga om hen har 
en medicinsk- eller social grundutbildning?   

7.1.2 Centralt yrkeskunnande vid bedömning av APL 1 
 
Utifrån vårdlärar- och handledarutsagorna om bedömning av yrkeskun-
nande inom elevens första APL-period framstod fyra underkategorier 
som ansågs som mest centrala att bedöma: 
  
·       Initiativförmåga, självständighet och intresse 
·       Bemötande och kommunikationsförmåga 
·       Kunskaper och färdigheter 
·       Elevens förmåga att passa tider 
  
Studien visar att elevens initiativförmåga ses som en viktig egenskap för 
en undersköterska. En del likheter finns även i Tsagalidis (2008) studie 
som identifierar sju nyckelkvalifikationer som bedöms vara mer värde-
fulla än de specifika yrkeskunskaperna. I denna studie inom vård- och 
omsorgsutbildningen framkommer nyckelkvalifikationer som till exem-
pel initiativförmåga, att själv styra sitt lärande och förmågan att kunna 
omvandla idé till handling. Initiativförmågan utvecklas och tränas under 
APL-perioden vilket leder till att eleven har möjlighet att ta egna ini-
tiativ. Detta nämns också i examensmålen i styrdokumenten för Vård- 
och omsorgsprogrammet (GY11). När eleven kommer till sin första 
APL-plats får hen se hur vård och omsorg fungerar i praktiken. Eleven 
är kanske för första gången i sitt liv på ett äldreboende och saknar tidi-
gare erfarenheter av att bemöta äldre människor. Eleven kan behöva tid 
att vänja sig vid arbetet innan hen vågar och kan ta egna initiativ. Vård-
lärarna kan förslagsvis förbereda eleven bättre genom att berätta mer 
ingående att initiativtagande på APL-platsen ingår i betygskriterierna. 
Studien visar även att elevens självständighet påverkar omdömet och 
därmed elevens kursbetyg. I Törnquists (2004) Ellströms (1992) och 
Igelströms (2008) studier redovisas liknande resultat. Resultatet antyder 
även att vid bedömningssituationer uppnår eleven ett högre omdöme om 
eleven visar att hen kan arbeta självständigt. Det är positivt att hen kan 
göra saker utan att bli tillsagd från övrig personal inom vård- och om-
sorgsverksamheten, det vill säga att ta egna initiativ. Att elevers själv-
ständighet bedöms kan vara ett problem ur rättssäkerhetssynpunkt, då 
de gör sin första APL-period. Dessutom kan det vara så att en del av de 
krav som ställs inte är synliga för eleven, eftersom eleven inte ännu är 
familjär med yrkesrollen. Elevens självständighet finns inte angivet som 
ett kriterium i de centrala målen för kursen Vård och omsorg 1 (GY 11).  
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I studien framgår att både vårdlärare och handledare anser att ett gott 
bemötande utgör en viktig del i bedömningen av elevens yrkeskunnande 
inom vård och omsorg. Även Sandberg (2010, 2011), Ellström (1992) 
och Igelström (2008) har kommit fram till liknande resultat. Eleven 
övar bemötande under sin APL-period och handledarens omdöme över 
bemötande utgör en stor del av bedömningen. Vårdläraren kan under-
visa i bemötande och kommunikation till exempel genom drama och 
rollspel men saknar möjlighet att se eleven praktisera sina kunskaper på 
ett vård- och omsorgsboende. 
  
Elevens förmåga att kommunicera är något som värderas högt av både 
vårdlärare och handledare i bedömningen. Tsagalidis (2008) har också 
kommit fram till att kommunikation är en av nyckelkvalifikationerna 
för yrkeskunnande. Begreppet kommunikation tas även upp av Victor 
Tillberg (2007), Törnquist (2004) och Häckner, m.fl. (1995). I denna 
studie beskrivs hur eleven observeras i sin kommunikation med de olika 
människorna eleven möter under sin APL. Förmågan att kommunicera 
finns med som ett betygskriterium för kursen Vård och omsorg 1 samt i 
vissa checklistor, vilket kan vara en orsak till att kommunikation värde-
ras högt av både vårdlärare och handledare. Tysta och blyga elever kan 
ha svårare att komma in i yrkesrollen, men kan ändå prestera bra på 
APL. Även dessa elever kan bli duktiga undersköterskor med tiden, 
men behöver kanske mer tid och träning för det. Risken finns att en tyst 
elev får lägre betyg, då öppenhet och initiativförmåga värderas högt vid 
bedömningen. Denna slutsats liknar Tsagalidis (2008) studie som visar 
att lärare visserligen ställer höga krav på yrkeskunskaperna, men värde-
rar dessa lågt vid bedömningen. 
  
I studien framkommer att ett sätt att mäta elevens kunskaper och färdig-
heter är att försöka se eleven som en framtida arbetskollega, det vill 
säga om handledaren kan tänka sig att arbeta tillsammans med eleven 
på arbetsplatsen. Detta kan bli ett högt krav att grunda sin bedömning 
på, eftersom eleven som studerar första året på Vård- och omsorgspro-
grammet, inte har någon arbetslivserfarenhet. Dessutom kan det vara 
stora variationer i den mentala, fysiska och sociala åldern hos en 16-
åring, jämfört med en vuxenstuderande på en vård- och omsorgsutbild-
ning som har lång livserfarenhet.  
 
Studien kan ställas i relation till Hegenders (2010) studie och sätta ele-
vens sociala förmåga kontra yrkeskunnande mot varandra. Där kan ifrå-
gasättas vilken utav dem som är mest avgörande vid bedömningen. En 
spännande aspekt för vidare diskussion är om det är för tidigt att be-
döma yrkeskunnande i årskurs 1 och i första kursen Vård och omsorg 1.  
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Denna studie visar att både vårdlärare och handledare anser att eleven 
behöver ha förmåga att passa tider och att detta är ett av kriterierna som 
används som grund för bedömning. Att komma i tid kan ses som ett 
grundläggande krav för att vara anställningsbar inom vård och omsorg. 
Eleven behöver också kunna följa sitt schema och lära sig att utföra sina 
arbetsuppgifter på vård- och omsorgsboende. Likheter kan ses med 
Lagströms (2012) studie. Frånvaro och att inte komma i tid till APL kan 
påverka samarbetet på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan skapa irritation. 
Det kan även anses vara svårt att samarbeta med dem som aldrig kom-
mer i tid. Ett bra exempel på detta är när en handledare förklarar att 
personalen står i beroendeställning till varandra, eftersom de som slutar 
sitt skift lämnar över till personal som börjar sitt skift, som ska ta över 
ansvaret på vård- och omsorgsboendet. Brister i rutiner kan påverka 
trivseln och sammanhållningen samt att de äldres trygghet och säkerhet 
kan riskeras. Utifrån Wengers (1998) synsätt om att varje praktikge-
menskap utvecklar specifika kännetecken, skulle exempelvis rutinen 
och handlingen att komma i tid, det vill säga att vara punktlig, räknas 
till generella arbetslivskunskaper. Däremot saknas sådana betygskrite-
rier i de centrala kursmålen för kursen Vård och omsorg 1, men de kan 
möjligen inkluderas i lärandemålen om samarbetsförmågan. Kravet att 
eleven kan passar tider kan grunda sig på vårdlärarens och handledarens 
egen syn på yrkeskunnande och de i sin tur representerar och tillhör en 
praxisgemenskap enligt Lave och Wenger (1991). Att komma i tid och 
följa schemat kan därmed vara kriterier som vårdlärare och handledare 
ställer på eleven. Dessa kriterier kan påverka elevens betyg i den 
summativa bedömningen.  

7.1.3. Vilka situationer används för bedömning av yrkeskunnande? 
Utifrån vårdlärarnas och handledarnas samlade erfarenheter framkom-
mer vilka situationer som används för bedömning av yrkeskunnande 
samt hur dessa används inom elevens APL. Det framstod fyra underka-
tegorier av situationer som används vid bedömning av elevernas yrkes-
kunnande: 

 
.       Trepartssamtal där elev, vårdlärare och handledare medverkar 
·       Samråd mellan vårdlärare och handledare 
·       Samråd mellan kollegor 
·       Feedback till elever 
  
Dialogen är central i en sociokulturell syn på lärande och i dialogen kan 
det yrkeskunnande som eleverna reflekterat över få återkoppling. Syftet 
med formativ bedömning är att den ska förbättra undervisningen samt 
utveckla lärandet (Korp, 2003; Lundahl, 2011; Jönsson, 2012, Lauvås, 
1998). Den formativa bedömningen kan användas vid planeringsarbete 
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och för dialog mellan elever och vårdlärare eller handledare. Enligt 
Lindström och Lindberg (2007), Sadler (1989) och Black och Wiliam 
(2009) förbättras elevens lärande när den formativa bedömningen får 
högre kvalitet. Hirsh och Lindberg (2015) beskriver att formativ be-
dömning förutsätter att kraven synliggörs för eleven. I studien sker for-
mativ bedömning under APL under så kallat trepartssamtal där vårdlä-
raren och handledaren tillsammans med eleven för en dialog över ele-
vens utveckling, vilket rimligen borde synliggöra vilka krav som ställs. 
Vårdläraren och handledaren diskuterar elevens prestationer på arbets-
platsen. Under samtalet kommer det fram vad eleven behöver bli bättre 
på och fortsätta arbeta med. Vårdläraren och handledaren behöver fun-
dera på vilka arbetsuppgifter som eleven ska få tillgång till för att ele-
ven ska lära sig det som är nödvändigt i relation till kursmålen. En in-
tressant fråga är vad eleven får och inte får göra på en arbetsplats samt 
om eleven får handledning i det. En annan spännande fråga är huruvida 
eleven kan utföra uppgiften på ett kvalitetsmässigt bra sätt och frågan 
kan även ställas om uppmärksamheten riktas mot kvalitén eller riktas 
den bara till vad man har gjort (jmf Berglund och Lindberg 2012). 
Dessutom, om undersköterskan tar på sig ett handledaruppdrag, måste 
det även kunna avsättas tid till att handleda. Kanske skulle det vara 
annat om handledarna eller verksamheten fick något arvode för hand-
ledningstiden samt praktikplatsen.  
 
Studien visar att vårdlärarnas beskrivning av bedömningssituationen 
under trepartssamtalet verkar vara allmänt hållet likheter kan ses med 
Sandal m.fl. (2014). Utifrån vårdlärarnas utsagor ställer de frågor som 
”hur upplever du” eller ”hur har det gått” till handledaren och eleven. 
Kursplanens kunskapskrav verkar inte finnas i fokus. Hela systemet 
bygger på att vårdlärarna beslutar om betyg, där delar av bedömningen 
grundar sig på handledarens omdöme i den yrkespraxis hen represente-
rar och deltar i (Lave och Wenger, 1991). Systemet utgår från att vård-
lärarna måste lita på handledarnas omdömen, men hur blir det då om 
handledarna anser att de saknar kunskaper om hur omdömen ska ges. 
Med utgångspunkt från Gipps (1999) sociokulturella syn på bedömning 
är det viktigt att läraren får veta när och vad handledaren väljer att ob-
servera. Även om eleven har klarat av ett moment så är det viktigt att 
hen får möjlighet till utveckling. Det blir lättare för eleven att utvecklas, 
om vårdläraren är medveten om de situationer där utveckling är önsk-
värd. Liknande resultat framkom även i Berglunds och Lindbergs 
(2012) studie. Även i Kemmis och Engströms (2011) och Sandal m.fl. 
(2014) studier kan det avläsas att det finns en viss spänning mellan 
skola och arbetsliv. Ett exempel på detta kan vara frågan i vilken grad 
arbetslivet ska få påverka yrkesutbildningarna.  
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Enligt Skolverket (2014) är det endast vårdlärare som får sätta betyg i 
kursen Vård- och omsorg 1 där APL ingår. Skolan ska ha en samverkan 
med arbetsplatsen och kunna informera samt förbereda handledaren på 
dennes uppdrag under APL. En annan viktig förutsättning för välfunge-
rande APL kan vara en bra handledarutbildning, där handledaren får 
kunskap om skolans mål samt kunskap om hur man handleder lärpro-
cesser (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Tolkning av studiens 
resultat visar att det kan brista i samverkan mellan skola och arbetsplats. 
Det kan vara så att handledarna inte heller ser någon skillnad i bedöm-
ningen av elevernas olika APL-perioder som ingår i olika kurser med 
skilda kursplaner. Detta kan vara ett stort utvecklings- och förbättrings-
område och förslagsvis utarbetas nya bedömningsformulär för varje 
kurs och praktikperiod. Formuläret utgår från kursmålen för den aktu-
ella kursen i Vård- och omsorgsprogrammet.  Ett dilemma som fram-
kom var när den formella handledaren inte hade sett eleven utföra ar-
betsmoment och ändå deltog vid de betygsgrundande trepartssamtalen. 
Liknande resultat kan ses i Berglunds och Lindbergs (2012) studie. 
Detta pekar inte på en nyanserad bedömning, utifrån kursmål kopplat 
till konkreta prestationer, utan snarare på en bedömning som går på 
känsla och allmän kommunikation om hur eleven är som person och 
klarar sina uppgifter. Det verkar finnas en stark konsensus, där vårdlära-
ren och handledaren litar på varandra, utan att så mycket ord behövs. 
Detta kan leda till misstag i bedömning, felaktig bedömning och brist-
fällig bedömning samt påverka elevens betyg negativt. 
 
Det kom fram i studien att det sker ett samråd mellan arbetskamrater, 
där både vårdlärare och handledare får hjälp från sina kollegor när de är 
osäkra på bedömningen av en elev. De menar att stödet ger en djupare 
förståelse för en elevs prestationer och ger en bekräftelse på bedöma-
rens tankegångar. Arbetssättet kan även bidra till att bedömningen blir 
rättvis, då fler är med och sambedömer en elevs kunskaper. Här kan en 
del likheter ses med Kvale (2004) där vikten av ett decentraliserat hand-
ledaruppdrag beskrivs. När hela arbetslaget hjälps åt med att ta hand om 
en elev, kan eleven få större tillgång till fler synsätt på yrket. På så sätt 
kan eleven få nycklar till flera viktiga delar och genom kollektivets 
erfarenheter nås olika lärmiljöer. Lärmiljöerna formas genom samspel 
med individen (Säljö 2014). Däremot inom vård- och omsorgsboenden 
skapas ingen riktig mästar- lärling relation mellan en elev och handle-
dare, som den beskrivs av Kvale och Nielsen (2011) i de situationer 
som eleven får gå med olika handledare. Genom att flytta fokus från det 
personcentrerade förhållningssättet till praktikgemenskapen synliggörs 
lärandets sociala aspekter. Det kan vara förvirrande för en elev att ha 
flera olika ”mästare” som de gör sin APL tillsammans med. Det finns 
olika sätt att utföra ett arbete på och varje handledare har sitt eget sätt 
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utöva yrket. Detta kan i sin tur skapa en förvirring hos eleven då hen 
ska ta till sig flera olika arbetssätt, när dessutom eleven lärt sig ett sätt i 
skolan. En annan aspekt som skapar funderingar är om man hinner få en 
riktig mästar-lärling relation på den korta tiden, eftersom APL tiden 
endast är fyra veckor.  
 
I studien beskriver en vårdlärare att hon tycker praktiken är viktig och 
att hur elever ibland kan få göra om ett teoretiskt prov i skolan efter sin 
APL för att se om eleven kan mer inom den teoretiska delen av kursen. 
I detta fall verkar det som att vårdläraren skiljer på praktisk och teore-
tisk kunskap och att det teoretiska prövas och bedöms av vårdlärarna på 
skolan med exempelvis ett skriftligt prov. Studien visar att vårdlärarna 
utgår från handledarnas omdöme som tidigare nämnts vid bedömning 
av de praktiska momenten, som ofta görs på basis av outtalade kriterier, 
tyst kunskap och som kommuniceras muntligt. Colley och Jarvis (2007) 
studie visar liknande resultat. Deras studie visar också att eleven kunde 
nå ett godkänt betyg trots brister i kurskraven under APL, eftersom de 
teoretiska delarna blivit godkända på skolan. Korp (2003) menar däre-
mot att elever som inte klarar av moment i skolan, klarar av saker på 
arbetsplatsen och det är därför viktigt att ha bra dialog mellan APL- 
platsen och skolan. I denna studie förekommer liknande aspekter som 
Colley och Jarvis (2007) benämner, att yrkeskultur speglas av arbetsgi-
varens krav på personligheten. Vidare menar de att om bedömningen 
skulle vara mer formaliserad skulle även felaktiga och otydliga bedöm-
ningar undvikas vilket även kan utläsas av denna studie. 
  
Gipps (1999) beskriver att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på be-
dömning är feedback till eleven viktig. I den här studien talar handle-
darna om att de kontinuerligt försöker ge återkoppling till eleven. De 
försöker checka av att eleven verkligen förstår och frågar därför ut ele-
ven, oftast i förbigående. Att eleven får tillgång till en bred repertoar av 
yrkeskunnande är viktigt och därför låter många handledare elever vara 
med om många olika arbetsuppgifter. Ett tydligt exempel på detta kan 
vara feedback som redskap för att mediera kunskap om elevers yrkes-
kunnande. Det har även betydelse på vilket sätt feedback ges. Gipps 
(1999) menar att det är viktigt att eleven har förståelse för vad som be-
döms och på vilka villkor. I studien framkommer att vårdlärarna förlitar 
sig mycket på handledarna, eftersom de anser att de inte själva har möj-
ligheter och tid för feedback under APL. Handledarna i sin tur önskar 
att de hade mera tid för kontinuerlig feedback, speciellt när det gäller de 
yngre gymnasieeleverna. Feedback ger bra resultat på elevens lärande 
och det kan även förtydliga deras syn på sin egen förmåga (Black och 
Wiliam, 2009; Hattie och Timperley, 2007; Shute, 2008 och Havnes m. 
Fl., 2012).  
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7.1.4 Vilka redskap används för bedömning av yrkeskunnande samt 
hur beskrivs användandet av dessa redskap? 
Utifrån vårdlärarnas och handledarnas samlade erfarenheter framkom-
mer vilka redskap som används för bedömning av yrkeskunnande samt 
hur dessa används vid elevens APL. Det framstod fyra underkategorier 
av redskap som används vid bedömning av elevens yrkeskunnande: 
 

• Checklistor och omdömesformulär 
• Kunskapskrav och betygskriterier 
• Elevens självskattning 
• Utbildning och fortbildning  

 
I studien framkom att vårdlärarna i vissa fall anser att checklistan inte är 
betygsgrundande, utan de används mer som en sammanställning av 
genomgångna moment. Enligt Kjellström (2007) används bedömnings-
matriser för att definiera olika aspekter på den kunskap som ska bedö-
mas. Även om checklistan i studien inte är betygsgrundande värdesätter 
ändå vårdlärarna den, eftersom den visar vad eleven har fått genomföra 
under sin APL. Samtliga handledare ansåg att det var viktigt att ha 
checklistor, då de enligt dem är lätta och enkla att följa och pricka av. 
Enligt handledarna är checklistan ett sätt att systematisera och struktu-
rera arbetet, vilket också kom fram i Berglunds och Lindbergs (2012) 
studie. Redskapen som de har i checklistorna riktar både vårdlärares och 
handledares uppmärksamhet på de delmoment som ska bedömas. Blir 
det, som Berglund och Lindberg (2012) noterar, att checklistorna skiljer 
sig mycket från varandra och att bedömningen handlar om vad de har 
gjort och det är det man kryssar i? En annan fråga är om man går på de 
sociala aspekterna, om man kommer i tid och hur man bemöter folk. 
Vad är det för kompetens som efterfrågas i bedömningar och hur relate-
rar vårdlärarna och handledarna under elevens första år till den här ty-
pen av kompetenser. Det finns olika typer av checklistor och i studien 
har det framkommit sådana som läraren eller handledaren bockar av när 
eleven gjort något. Dessa typer av checklistor säger ingenting om med 
vilken kvalité eleven genomfört det. Vad blir centralt när vårdlärare och 
handledare diskuterar kring den formativa bedömningen under APL? 
Används då checklistorna som centrala diskussionsunderlag? Här kan 
knytas an till Säljös (2000) redskap för mediering om lärande. Ett tyd-
ligt exempel på detta kan vara att checklistan kan ses som ett redskap 
som medierar kunskap mellan elev, vårdlärare och handledare. Handle-
daren kan använda checklistan som ett stöd för de moment som ska 
läras ut. Checklistan som används vid bedömning av yrkeskunnande 
medierar kunskap om elevens yrkeskunnande till vårdläraren. Den kan 
även vägleda vilka kunskaper som är viktiga och hur de tar sig uttryck 
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under till exempel handledningen. Gipps (1999) menar att om inte ele-
ver tillåts ha några redskap vid prövning av kunskaper, kan läraren inte 
veta vad eleverna kan i relation till de situationer som eleverna förvän-
tas att kunna. På APL-platsen redovisar eleven sina kunskaper genom 
att utföra arbetsmoment självständigt vilket vårdläraren sedan kan se på 
checklistan. I yrkeskunnandet ingår också att eleverna ska kunna han-
tera relevanta yrkesmässiga redskap under APL. Viktiga frågor blir här 
vilka redskap det är som eleverna ska kunna hantera under sin första 
APL-period. Vidare vilka redskap bedömer handledarna elevernas yr-
keskunnande och vad är det i de här bedömningsredskapen som det sätts 
fokus på. Vad är det som framstår som viktigt att kunna under elevens 
första APL- period?  
 
Wenger (1998) skriver att inom praktikgemenskaper finns olika verk-
tyg, symboler, termer och koncept som stöd. Även Säljö (2000) benäm-
ner verktyg i medierande syfte. Inom gymnasieskolan på Vård- och 
omsorgsprogrammet kan dessa redskap vara till exempel läroplan, äm-
nesplan, kursmål, betygskriterier och checklistor. Redskapen styr verk-
samheten och fungerar som en sammanhållande länk. Dessa redskap har 
vårdläraren som stöd i sin undervisning för att kunna mediera sin kun-
skap och syn till eleverna. Redskap blir även viktiga för att de bidrar till 
att konstituera vad som ses som yrkeskunnande. Vilka utgör ett stöd 
utifrån vad handledarna och eleverna ska rikta uppmärksamheten på. 
Checklistan som ett redskap är viktig för att den synliggör vad som 
framstår som viktigt yrkeskunnande. Det kan också finnas en skriven 
instruktion det vill säga vad man ska rikta uppmärksamheten på och 
bedöma. I studien liksom i Lindbergs (2003) studie framkommer att det 
är viktigt att få med det mest centrala innehållet i undervisningen, ef-
tersom lärarna upplevde att eleverna har svårt att hinna utveckla yrkes-
kunnande under utbildningstiden. Det som också är specifikt för be-
dömning utifrån ett sociokulturellt perspektiv är frågan vad det är som 
elever ska kunna när de kan det som bäst (Gipps 1999). Om handleda-
ren gör observationer av eleven, är det intressant att se vilka situationer 
de väljer att observera. Väljer de ut situationer när eleven presterar som 
bäst, det vill säga vad det är eleven kan när hen kan det som bäst eller 
väljer de bara ut det som är basen, det vill säga att eleverna kan göra det 
som krävs för att få godkänt. Om en lärare vill utveckla bedömningen, 
måste de veta vad det är eleven kan prestera som bäst och även nivån 
för betyget E. Läraren måste ge eleven information om de båda tidigare 
nämnda alternativen (jmf Gipps 1999).  
 
Som tidigare nämnts innehåller checklistor olika moment som eleven 
ska lära sig under sin APL, men hur blir det när arbetsplatsen inte har 
tillgång till de olika momenten som finns angivna i checklistan, eller om 
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det inte finns tillgång till en lämplig APL plats på orten? Hur får eleven 
tillgång till de moment som uteblir? Exempelvis kan ett moment vara 
skötsel av kateter och det kan ju hända att det inte finns någon boende 
som har en kateter under elevens APL-period. I skolan lär eleven sig 
teoretiskt de olika momenten som finns angivna i checklistan och det 
kan även förekomma en viss del av praktisk träning i skolan. Men är 
den träningen då alltid tillräcklig om vissa moment uteblir från APL? 
Ibland finns inte alltid möjlighet för skolan att tillhandahålla den prak-
tiska träningen, då exempelvis skolan saknar sådan teknisk utrustning. 
 
I studien framkommer att en viktig rutin i bedömningsprocessen är att 
bedömningsdokument fylls i av handledaren efter att eleven fullgjort 
den arbetsplatsförlagda placeringen. Betygsförslag anges av handleda-
ren och dokumentet skickas sedan till den ansvarige vårdläraren för att 
utgöra en del av bedömningsunderlaget vid den slutgiltiga summativa 
bedömningen i kursen. I den bedömning som vårdläraren gör ingår både 
den skolförlagda delen och den arbetsplatsförlagda delen av kursen 
Vård och omsorg 1. Studien visar att bedömningen av yrkeslärande till 
större delen utgörs av skriftliga bedömningar från enbart handledare. I 
skolan används ofta prov eller test som bedöms summativt för att mäta 
elevens kunskaper i likhet med Carlsson, Gerrevall och Pettersson, 
(2013), Josefsson Bostani och Josefsson, (2009), Sadler, 1989; Korp, 
(2003), Winch, (2013) studier där elevens prestationer mäts summativt 
för att användas som betygsunderlag. När det gäller bedömning i kursen 
Vård och omsorg 1 under APL finns det två typer av bedömningar; 
summativ och formativ. Formativ bedömning kan förekomma då det 
ska göras en uppföljning av APL-perioden där handledare, vårdlärare 
och elev medverkar. Den summativa bedömningen kan användas vid 
APL-periodens slut, då eleven ska ha ett betyg på kursen och handleda-
ren ska bidra med information till vårdlärarens betygsättning. Det är bra 
att elevens kunskaper och prestationer bedöms på flera olika sätt för att 
ge bredd och djup åt bedömningen. Bedömningen kan då bli mer rättvis 
och säker ur både elevens och utbildarnas perspektiv. 
 
Studien visar att handledarna ger omdömen på elevers praktiska yrkes-
kunnande, samtidigt som handledarna anser att de saknar kunskaper om 
hur omdömet ska ges och att de har inte heller någon pedagogisk ut-
bildning för detta uppdrag. Enligt Skolverket (2014) är det viktigt att 
skolan förbereder och informerar både handledare och elev inför kom-
mande APL-period. Vidare anser Skolverket att handledaren ska ha god 
kännedom om vilka mål och kunskapskrav eleven ska arbeta mot. Lag-
ströms (2012) studie som berör lärlingsutbildning visar att bedömning-
en förflyttats från yrkeslärarna och skolan till APL-verksamheterna. 
Liknande resultat har framkommit i studien där vårdlärarna vid bedöm-
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ningen blir beroende av handledarna. Johanssons (2009) studie visar att 
eleverna upplever att deras prestationer under APL inte hade någon 
större inverkan på bedömningen av yrkesämnena. I den här studien 
framkommer att i vissa fall värderades elevens prestationer under APL 
högt och påverkade elevens slutbetyg i kursen Vård och omsorg 1. De 
olika resultaten mellan Johanssons studie och denna studie kan bero på 
att olika målgrupper intervjuats för respektive studie. Vårdlärarna anser 
sig inte ha tillräckligt med tid att besöka eleverna under deras APL pe-
riod, men enligt Skolverket (2014) ska rektorn ge tid för fortlöpande 
återkoppling. Detta nämndes upprepade gånger i intervjuerna och det 
verkar finnas ett behov av utökad tid för fältundervisningen.  
 
Handledarens omdöme ska bidra till vårdlärarnas samlade bedömnings-
underlag, men det lämnas ett stort tolkningsutrymme eftersom handle-
darna inte anser sig ha tillräckliga kunskaper om exempelvis det nya 
betygssystemet (Betyg F till A). Detta kan i sin tur skapa förvirring för 
eleven och påverka bedömningens grundprinciper om tydlighet, tillför-
litlighet och respekt för eleven. Vidare kan det även bli problem för 
bedömningens validitet på grund av oklara bedömningsgrunder, ef-
tersom vårdläraren och handledaren inte alltid har samma synsätt på 
bedömning. Frågan är om inte detta problem enkelt skulle kunna undvi-
kas genom att handledarna är mer delaktiga vid upprättandet av matriser 
och fick genomgå en kortare utbildning i handledning där betygskrite-
rier ingår. Ett alternativt är att även vårdläraren gör en klinisk bedöm-
ning genom att följa eleven under en dag ute på sin APL. För bedöm-
ningen är det viktigt att vårdlärarna och handledarna har en gemensam 
syn och att de använder redskapen för bedömning på samma sätt och 
liknande grunder. 

Studien visar att elever som är starka praktiskt men svaga teoretiskt inte 
uppnår ett högre betyg. Anledningen till detta kan bero på de tvåskaliga 
betygen under APL, vilket kan missgynna eleverna. Trots att handleda-
rens omdöme utgör en stor del av bedömningsunderlaget är det ändå 
vårdläraren som beslutar om slutbetyget. Kan det vara så vårdlärarna 
väljer att lägga en större vikt på det som de själva sett av elevens pre-
stationer under den teoretiska delen än den praktiska delen som de får 
redovisad av handledaren? Här kan likheter ses med Korp (2006) som 
menar att betygen speglar elevers kunskapsnivå i förhållande till nation-
ella kriterier, vilket även är en förutsättning för att betygen ska vara 
likvärdiga. 

I denna studie kan likheter ses med Kvales (2004), Lagströms (2012), 
Berglunds och Lindbergs (2012), Hegenders (2010) och Berglunds 
(2009) studier där de menar att det saknas rutiner för hur skola och ar-
betsliv kan samverka vid bedömning. Elevers kunskaper kan betygsättas 
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på otydliga grunder och bristande underlag. Vårdlärare stödjer sig på 
betygskriterier samt de centrala målen för kursen Vård och omsorg 1 
vid betygsättande av elevers yrkeskunnande vid APL. Handledarna 
anser i sin tur att de saknar sådana kunskaper. I studien framkommer att 
handledare känner sig osäkra på riktlinjer vid bedömning och det kan 
vara en anledning till att de tycker att bedömning är svårt. Trotts detta 
ska de ändå i vissa fall lämna förslag till betyg. Likheter kan ses med 
Sandbergs (2010, 2011) och Berglunds (2009) studier som visar hur 
elever har svårigheter med att förstå kursmål och betygskriterier samt 
hur dessa ska omsättas till yrkeskunnande.  
 
Omdömet är oftast baserat på elevens personliga egenskaper och då blir 
frågan vad får det för konsekvenser för eleven? Det verkar vara stora 
skillnader i omdömet beroende på vem man får som handledare, vilket 
även är rätt intresseväckande utifrån kvalitets- och rättssäkerhetssyn-
punkt. Hur blir bedömningen om handledarna menar att ”det blir mest 
personligt”? Omdömena verkar inte vara reglerade utifrån innehåll och 
form, vilket är rätt intressant. Om handledarna hade kunskap om kurs-
innehåll, syfte och mål skulle det vara möjligt för dem att ge en omdö-
mesmotivering för eleven vid APL. Idag blir eleven på de flesta APL 
platser i studien antingen godkänd eller icke godkänd. Eleven bedömdes 
inte utifrån gällande betygsskalan (GY11). Det är viktigt att vårdlärare 
informerar handledare om de faktiska kraven för att göra bedömningen 
mer rättvis och likvärdig. Genom att tala om vilka krav och förvänt-
ningar vårdläraren ställer, bidrar det till en medvetenhet hos både hand-
ledaren och eleven om hur resultatet kommer att värderas.  
 
En aspekt som framträdde i studien var när några vårdlärare använde 
elevers självskattning från APL som en del i betygsunderlaget i kursen 
Vård och omsorg 1. Eleven är delaktig i bedömningsprocessen genom 
att bedöma var hen ligger i bedömningsskalan. Elevens självskattning 
eller självbedömning med hjälp av kriterier blir ett sätt att ”lära sig“ och 
är en bärande komponent i formativ bedömning. Shute (2008) och Hat-
tie och Timperley (2007) beskriver dessa bedömningsformer som en 
vägledning i elevernas lärprocess. För att självbedömning ska fylla en 
funktion, behöver eleverna ha hjälp med att tolka kriterierna och att 
analysera egna och andras arbeten utifrån betygskriterier. I vissa fall 
kan elevens bristande kunskaper om bedömningskriterier och eventuellt 
elevens egen självbild leda till att man under- eller överskattar sin totala 
förmåga. När det gäller yrkesutbildning har Kvale (2004) identifierat 
olika bedömningsformer där självbedömning var en av formerna. På en 
arbetsplats förutsätts den anställde bedöma sitt eget arbete. Arbetssättet 
på APL-platsen och skolan väcker frågor som i vilken mening eleverna 
får tillgång till det på sin första APL-period, vad eleverna gör och hur 
speglar det sig i studiens intervjuer. Självbedömning är något som rim-
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ligen bör ske på arbetsplatsen. Wyszynska Johanssons (2015) studie 
visar liknande resultat att en aspekt av elevers svårighet vid självbe-
dömning kan vara att eleven inte vill utsätta sig för skillnader om lära-
rens och hennes bedömning inte stämmer överens. Det kan röra sig om 
att eleven är i underläge och inte vill ifrågasätta lärarens bedömning. En 
annan aspekt kan vara att eleven har låg självkänsla och vågar inte lita 
på sin egen förmåga.  
 
Både vårdlärare och handledare i studien menar att det finns stort behov 
av fortbildning i det nya betygsystemet, bedömningar vid APL och ak-
tuell utveckling inom vård och omsorg. Handledarna är nöjda med de 
handledarträffar som ordnas på de olika skolorna men känner sig osäkra 
med att bedöma elever. Många handledare anser att det finns fördelar 
med att ha samma beprövade betygssystem under en längre tid så att 
flera generationer hinner använda samma betygssystem. Då talar alla 
samma språk när man talar om betyg och bedömning. Ett tydligt di-
lemma som kan ses i studien är att omdömet kan vara tvågradigt (F-E), 
medan betyget är sex gradigt (F-A). Hur löser vårdlärarna det? Hur kan 
elever få de högsta betygen? Är det transparent för eleverna? Finns det 
explicita kriterier? 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att likheter i studien i relation till 
tidigare forskning var att bemötande och kommunikationsförmåga an-
sågs som viktigt yrkeskunnande. Detta benämndes av både vårdlärare 
och handledare. Det sattes även fokus på detta vid bedömning av yrkes-
kunnandet under elevens första APL-period. Vid bedömningen framträ-
der också vikten av elevens initiativförmåga och de är intresserade av 
vård- och omsorgsarbetet. Däremot framkom inte detta som ett viktigt 
yrkeskunnande, samtidigt som initiativförmågan och att vara självstän-
dig ansågs vara viktigt inom yrket. I studien fanns vissa skillnader mel-
lan handledares och vårdlärares syn på var hygienrutiner samt medicin-
tekniska kunskaper ska läras in. Här finns ett tydligt dilemma, där det 
kan finnas risk för att “kunskap faller mellan stolarna”. Vilken kunskap 
får eleven i skolan? Vilken kunskap får eleven på APL? Att komma i tid 
sågs som ett grundläggande krav för att vara anställningsbar inom vård 
och omsorg. I studien framkom att det finns olika typer av checklistor 
som läraren eller handledaren bockar av allt eftersom eleven genomfört 
något moment. Dessa typer av checklistor säger ingenting om med vil-
ken kvalité eleven genomfört det. Även om checklistan inte är betygs-
grundande värdesätter ändå vårdlärarna den, eftersom den visar vad 
eleven har fått genomföra under sin APL.  
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7.2 Metoddiskussion 

Undersökningsgruppen i studien har bestått av vårdlärare som undervi-
sar i årskurs ett på Vård- och omsorgsprogrammet och handledare, det 
vill säga undersköterskor som arbetar inom äldre- och handikappomsor-
gen. Dessa handledare tar emot elever från kursen Vård och omsorg 1, 
som eleverna läser under sitt första år på Vård- och omsorgsprogrammet 
och där APL ingår. Enligt Säljö (1999) är sociala praktiker lokaliserade 
till en viss miljö där människorna i miljön agerar för ramen inom de 
lokala villkoren. Till stöd till sitt agerande har de materiella och intel-
lektuella redskap. Sociokulturell analysmetod är ett omfattande arbets-
sätt där forskaren väljer ut vissa fenomen utifrån egen blick och eget 
intresse. De skilda praktikerna som studeras producerar olika budskap 
och bör därför analyseras utifrån den lokala verksamheten och den en-
skilda individen.  
 
Studien har genomförts genom enskilda intervjuer men även en del 
dokumentation från skolan och APL- platsen har ingått i studien. Ge-
nom att ta in dessa typer av dokument har det i sin tur medfört en annan 
inblick i vad som ligger till grund för bedömningar av yrkeskunnande. 
Nackdelen med intervjuer kan vara att man inte kommer åt själva pro-
cesserna eller praktiken. Situerar man dem, till exempel genom att 
koppla till konkreta processer som trepartssamtal, kommer man när-
mare, men tal är efterhandskonstruktioner som påverkas av minnet, 
sociala förväntningar och subjektivitet. Hur vårdlärare och handledare 
talar om bedömning är ett eget forskningsområde. ”Talet om” ger un-
derlag för att analysera, inte bedömningspraktikerna som sådana, men 
det visar handledarnas och vårdlärarnas synsätt på olika saker. Intervju-
erna har spelats in och därmed gett möjlighet till upprepade uppspel-
ningar och kontroller av det som sades. Nackdelen med intervjuer kan 
vara att den kan ge svårigheter, eftersom att det då bara går att uttala 
och analysera det vårdlärarna och handledarna berättat. Det de intervju-
ade inte valt att berätta eller helt enkelt inte kommit ihåg att ta upp vid 
intervjun, kan innebära att viktig information uteblir. Denna studie har 
involverat enskilda intervjuer, vilket medför begränsning att jag bara 
kan uttala mig om och analysera det som vårdlärarna och handledarna 
sagt under intervjun. Att de intervjuade handledarna och vårdlärarna 
kände till att jag arbetat som vårdlärare innan intervjuerna kan ha varit 
en nackdel. Med denna förförståelse kan det inte uteslutas att vårdlärar-
na eller handledarna gett de svar som de tror sig varit förväntade. Å 
andra sidan har yrket som vårdlärare varit till fördel under intervjuerna. 
Bekantskapen med fackspråket, kännedom om området vård och om-
sorg och verksamheten förstärker studiens trovärdighet. På så sätt har 
det varit lättare att tolka och analysera vad som uttalats under intervju-
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erna. Det finns även nackdelar med att vara familjär med miljön. Med 
god kännedom om fältet som undersöks finns det en risk att bli alltför 
subjektiv. Det gäller att vara konsekvent i tolkningarna och i analysar-
betet. Under intervjuernas gång, vid känslan av att ha hamnat utanför 
ämnet, har samtalet förts tillbaka till fokusområdet. Vid tolkning av 
resultatet har reflektion gjorts över om det är något som den intervjuade 
faktiskt säger eller om det är den egna erfarenheten som har inflytande 
över vad som tolkas. En kvalitativ analys har använts för att analysera 
bedömning av yrkeskunnande som studien grundas på. Analysen gav 
möjlighet att utkristallisera kategorier och underkategorier som hjälpte 
till att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

7.3 Teoridiskussion  

När syftet med studien var att undersöka hur vårdlärare och handledare 
resonerar om bedömning av yrkeskunnande vid APL i kursen Vård- och 
omsorg 1, där arbetet består av att samverka med olika handlingar och 
att skapa relationer med olika människor, har det setts som betydelse-
fullt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Perspektivet är använd-
bart för att kunna förstå APL- platserna som en del av en praktikgemen-
skap. Praktikgemenskaper kan ses både som en enskild APL- plats och 
som kollektiv, det som alla andra vård- och omsorgsverksamheter till-
sammans utgör. Inom praktikgemenskapen sker bedömning av yrkes-
kunnande inom den praktikgemenskap eleven vistas i. Bedömningen tar 
sin form utifrån de olika redskap som byggts upp i denna miljö.   
 
Utifrån det teoretiska ramverket kring situerat lärande kan vård- och 
omsorgsboendet ses som en praktikgemenskap, där människor som 
deltar tillägnar sig redskapen samt språket i specifika situationer. Situe-
rat lärande ses alltid i ett sammanhang. I studien innebär det allt sam-
spel i den interaktion som sker mellan elev, vårdlärare och handledare. 
Samspelet är en slags förhandling, det vill säga att det inte bara handlar 
om en enskild lärares bedömning av en elev utan att de tillsammans 
resonerar om synen på sammanhanget. Gipps (1999) bidrar till studien 
med det sociokulturella perspektivet i relation till bedömning. Det teore-
tiska ramverket med sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt och 
teorin om situerat lärande kan en bättre förståelse fås för elevens APL 
och elevens deltagande i praktikgemenskapen. Teorin om praktikge-
menskaper gav en fördjupad förståelse om bedömning av yrkeskun-
nande vid APL på Vård- och omsorgsprogrammet. Bland annat har 
teorierna bidragit med att synliggöra olika redskap, situationer, hand-
lingar, vanor och rutiner som används vid bedömning av APL i kursen 
Vård och omsorg 1.  
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7.4 Studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning. 
Syftet med studien var att undersöka hur vårdlärare och handledare 
resonerar om bedömning av yrkeskunnande vid APL. Studien har väckt 
många olika tankar om bedömning av yrkeskunnande, som är ett svårt 
ämne och dessutom värdeladdat. Det finns få studier av bedömning av 
yrkeskunnande och vad som är centralt yrkeskunnande inom vård och 
omsorg, där såväl vårdlärare och handledare har inkluderats. Handleda-
rens röst är också viktig att lyfta fram, eftersom de är nyckelpersoner 
inom APL. Denna studie avser att ge bidrag till befintliga, relevanta 
studier genom att den visar betydelsen av att uppmärksamma bedöm-
ning av yrkeskunnande vid APL och vikten av samverkan mellan skolan 
och APL-platsen. Denna studie är en av de första som använder GY11 
som bas. En intressant vidareutveckling av denna studie kunde vara att 
också studera hur eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet själva 
uppfattar bedömning av deras yrkeskunnande. Det är även ha varit av 
vikt att studera hur vårdlärare tolkar bedömningskriterier utifrån GY 11. 
Något som också hade varit spännande att studera är hur det ser ut med 
yrkeskunnande och bedömning av yrkeskunnande i andra europeiska 
länder samt att göra en jämförande studie exempelvis mellan Sverige 
och Finland, eftersom Finland använder sig av yrkesprov vid bedöm-
ning av APL.  
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Summary 

Assessment of vocational knowing within workbase learning – Tools and 
situations within Health and Social Care Program in Upper Secondary 
School 
 
This study involves assessment of vocational knowing in health and care 
students workplace based learning. There are few studies about assess-
ment of vocational knowing in workplace based learning, especially those 
where both health teachers and tutors are involved. The study is limited to 
the course Health and social care 1, which is one of the compulsory 
courses in the program. Workplace based learning are included in the 
course.  
 
The purpose of the study is to examine how health teachers and tutors 
discuss about assessment of professionalism in workplace based learning. 
The research questions of the study are: 
 
• How do nursing teachers and tutors discuss about professionalism and 
what professionalism is seen as the most important under the students 
first workplace based learning period?  
 
• What professionalism are highly valuated in assessment under the first 
workplace based learning period? 
 
• What situations highlighted as important for the assessment of vocat-
ional knowledge?  
 
• What tools are used for the assessment of professionalism and how are 
the use of these tools described? 
 
Theoretically the study is supported by Säljö (2000; 2015) approach to 
socio-cultural learning, where the focus was on special tool that mediates 
learning. The study is also supported by Lave and Wenger's (1991) theory 
of situated learning. From Lave and Wenger's study the concept of 
practice community are used and from Säljö the concepts of mediation, 
languages and tools are used to understand what happens when the health 
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care students being assessed on their first workplace based learning pe-
riod. Gipps (1999) contribute to the study with the sociocultural per-
spective in relation to the assessment. 
 
The study used a qualitative approach when the interest is to investigate 
how nursing teachers and tutors discuss about the assessment of profess-
ionalism. The study is based on interviews, with participation from health 
teachers and tutors. The participators also helped with some assessment 
document to the study that they use in assess of the student. By this type 
of documents included in the data, some of the interviews are linked with 
the contents of the documents which making it possible for the inter-
viewees to refer to the documents and tangible things the health teachers 
and tutors says is the basis for assessment of professionalism. Therefore 
there’s some of material-based interview in the study. In the study an 
interview guide was created around themes of health and social care wor-
kers professionalism and assessment of professionalism in health and 
social care. These themes constituted the study’s main headings; Intro-
duction, professionalism and evaluation. From these themes relevant 
questions about central themes where written. 7 health teachers from 
three different schools and 8 tutors from four different workplaces parti-
cipated in the study. Qualitative analysis has been used in the processing 
and analysis of the study. 
 
The presentation of the health teachers and tutors views on professional-
ism divided into three parts. The first category is about the relational pro-
fessionalism, which consists of three subcategories: Treatment is about 
human treatment and there is a professional ethical approach which the 
student must be able to manage in relation to the residents. Ethical atti-
tude is about professional ethics and that it approach. Communication 
with professional responsibility in relation to how they talk about it and 
cooperation with colleagues and other professionals. Theoretically pro-
fessionalism in workplace situations is about what factual knowledge the 
student should have but also to act in the situation in accordance with the 
knowledge the student has. What skills should the student have to be able 
to act in a professional manner in these different situations. The second 
category deals with the theoretical professionalism in workplace situat-
ions, which consists of four sub categories: Hygiene / infection / con-
tamination, Hygiene / personal hygiene knowledge and be able to act 
upon it, Ergonomics and Diet. The third category is the medical profess-
ional expertise that consists of the following subcategories: Knowledge of 
various diseases, knowledge about different disabilities, knowledge of 
medicines and medical equipment as well as anatomy and physiology. 
The fourth category deals with the organizational and administrative 
skills with the following subcategories: Plan and organize and document. 
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Presentations of the results about professionalism in assessment of the 
workplace learning are divided it into four subcategories. The first subca-
tegories strongly appear when it´s about the students initiative, indepen-
dence and interest. The second subcategory is about treatment and com-
munication skills. The third subcategory concerns many different areas 
and brings practical knowledge and skills that tutors can check off. The 
elements that the student completed are checked off from the checklists. 
The fourth subcategory is about the student's ability to be on time and 
follow the workplace procedures. 
 
The results of the situations wish are highlighted as important for the 
assessment of the student during and at the workplace learning period is 
divided into four subcategories: Three-part dialog between the student, 
health teachers and tutors, Consultation between health teachers and tu-
tors, Consultation with colleagues and Feedback to students. 
 
Regarding the results of what equipment that where used and how they 
where used for assessment of professionalism is divided into four subca-
tegories: Checklists and review forms, Knowledge requirement and gra-
ding criteria, Student's self-assessment and Health teachers and tutors 
education and further training. 
 
The study shows that the treatment and communication abilities are 
considered as essential vocational knowledge. Communication ability 
was the strongest thread referred by both the tutors and health teachers 
and is also in focus in the assessment of vocational knowledge. In the 
assessment students ability to take own initiative and interest emerge, but 
did not seem like an important vocational knowledge. The study showed 
that the student reached a higher judgement if the student showed the 
ability to work independently. It seems positive if the student was able to 
do things without being told by other staff in the social care workplace, 
videlicet taking initiative. To assess the students' independence  could be 
a problem from a legal safety point, it may also be possible that some of 
the demands not are visible to the student. Student’s independence is not 
specified as a criteria in the central goals of the course Health and social 
care 1 (GY 11). It can also be difficult for the student to be independence 
in the first workplace learning period. The student experience are limited, 
because the student may not be familiar with vocational knowledge. Ad-
ditionally the student can’t work alone under workplace learning if the 
student are a minor. 
 
Another aspect that emerged from the study was the difference between 
the tutors and health teachers thoughts on where hygiene and medical-
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technical skills should be learned. The tutors expected that these skills 
were trained in school. Although health teachers describes that such trai-
ning are given before the workplace learning, the health teachers experi-
encing that the training isn’t sufficient for students to gain useful know-
ledge for the field. Health teachers and tutors seem therefore sometimes 
have different views on what knowledge the student should have with 
them when they go out on the workplace learning. It could be the sight 
that theory comes before practice. Instead it's really about that tutors also 
could act as a teacher in certain situations, because they teach students 
new things. It’s therefore important that the theory and practice interact. 
The study's results shows a clearly dilemma, where there’s a chance of 
"knowledge fall through the cracks." What knowledge does the students 
receive in school? What knowledge does the student receive in workplace 
learning? 
 
The result of the study also showed that both health teachers and tutors 
thought that students need the ability to be on time. Similarities can be 
drawn with Lagströms (2012) study. Non-Attendance and not to be on 
time for workplace learning can affect the cooperation at the workplace, 
which could cause irritation. In consideration it could also be difficult to 
work with those who never will be on time. Based on Wenger's (1998) 
approach that each community of practice develops specific signs, for 
example, the routine and action to be on time, videlicet to be punctual, 
count as a general working skill. Such grading criteria are missing in the 
central goals of the course Health and social care 1, but possibly they 
may be included in the learning goals of cooperation skills. The require-
ment that students should be on time could be based on health teacher and 
tutors own view on vocational knowledge and they in turn represents and 
belongs to a praxise-communnity according to Lave and Wenger (1991). 
To be on time and follow schedule could be health teachers and tutors 
own criteria on the students. These criteria may affect the student's grade 
in the summative assessment. 
 
The study revealed that there are different types of checklists and in the 
study there have emerged such checklist that health teacher or tutors 
checking off after the student have done something. These types of 
checklists doesn’t say anything about the quality of the student completed 
work. The checklist can be linked to Säljös (2000) tools for mediation of 
learning. A clear example of this may be that the checklist could be seen 
as a tool that mediates knowledge between students, health teachers and 
tutors. The tutor could use the checklist as a support for the moments that 
will be taught. The checklist that are used in the assessment of vocational 
knowledge mediates knowledge of the student's skills to the health te-
acher. It could also guide what skills are important and how they get in 
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expression under such supervision. The tools that are contained in the 
checklists are aimed to both health teachers and tutors attention to the 
moments that should be assessed. The question to be asked is whether 
there will be, as Berglund and Lindberg (2012) notes that the checklists 
differ much from each other and that the assessment is about what they 
have done as you check off? Another question is if you go to the social 
aspect, if you are punctual and how to deal with people? 
 
There are few studies of assessment of vocational knowledge and what 
central knowledge in health and social care is, where both health teachers 
and tutors have been included. The tutors voice is also important to 
emphasize, because they are the key people in the workplace learning. 
This study intends to provide contributes to other studies by showing the 
importance of paying attention to the assessment of vocational knowledge 
at workplace learning and the importance of cooperation between school 
and the workplace field. An interesting development of this study could 
be to also study how students perceive assessment of their own know-
ledge. Outcomes of the study suggested new lines of enquiery, for ex-
ample it will be of great value to study how interesting to study is how it 
looks with the knowledge and assessing vocational knowledge in other 
Nordic countries, to make a comparative study for example between 
Sweden and Finland, since Finland uses knowledge tests in the assess-
ment of workplace learning. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Infobrev  
Infobrev 
 
Hej! 
Jag heter Pia Lindström och studerar på forskarskolan yrkesämnenas 
didaktik vid Stockholms universitet. I utbildningen ingår det att skriva 
en Lic.-avhandling. Jag har valt att skriva om bedömning av yrkeskun-
nande samt samverkan mellan skola och arbetsliv. 
 
För att få ökad kunskap inom detta område vill jag gärna ta del av dina 
erfarenheter. Du kan förbereda dig genom att fundera ut något exempel 
som du varit med om när det gäller omdömen/bedömning. Min för-
hoppning är att få göra en intervju med dig. 
 
Deltagandet är givetvis frivilligt men jag ser gärna att just du väljer att 
medverka. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att 
det som framkommer under intervjun inte kommer att kunna knytas till 
någon enskild person. Min förhoppning är att intervjun kommer att 
utföras på avtalad tid och plats. Jag önskar gärna banda in samtalet. Jag 
beräknar att intervjun tar ca 30-60 min. Du kommer att få ta del av upp-
satsen då den är färdig, om så önskas. Om du undrar över något mer 
gällande detta kan du vända dig till någon av oss.  
 
Vänligen  
......................... 
Pia Lindström 
 
Handledare:  
Lázaro Moreno Herrera 
Eva Eliasson 
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Bilaga 2. Lärarintervju 

Intervjuguide -lärare 

Presentera mig och kort om min studie. Be lärarna fundera ut ett auten-

tiskt fall, ett elevexempel vid bedömning om yrkeskunnandet som de 

kan beskriva. Information om lärarna: utbildning, ämne, kön, antal år 

som undervisande lärare 

Introduktion 

1. Var gör eleverna sin praktik inom vård och omsorg 1? 

2. Hur lång är praktikperioden i kursen Vård och omsorg 1 hos er? 

3. Hur lång praktikperiod anser du att är tillräcklig för att eleven skall 

hinna nå kunskapsmålen i kursen? 

4.  Hur lång tid ges till teoretisk undervisning innan APL-perioden? 

5. Hur lång tid anser du skulle vara nödvändigt för att eleven skall hinna 

tillägna sig tillräckligt med teoretiska kunskaper innan APL-perioden? 

Yrkeskunskaper 

6. Definiera vad yrkeskunnande för vård- och omsorgspersonal är för 

dig? 

7. Vilka yrkeskunskaper anser du vara de viktigaste att förvärva under 

första APL- perioden för att utöva yrket? Tycker du att kursen är inrik-

tad mot det yrkeskunnandet?  

8. Var tycker du det största utvecklingen och lärandet  hos eleven sker?  

Bedömning 

9. Berätta om något praktiskt exempel hur du har gått tillväga med be-

tygsättning av några elever? 

10. Har du fått utbildning/fortbildning i bedömning av APL? 

11. Hur många gånger under praktikperioden bedöms elevens kun-

skapsutveckling? 

12. Hur ser kontakten ut mellan dig och eleverna under APL perioden? 

Har du möjlighet att ge feedback? 

13. Hur mycket tid får du av arbetsgivaren per elev? 
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14. Hur bedömer du elevernas praktiska kunskaper under APL-

perioden? 

15. Vilka kunskapskrav har du på elever vid bedömning av deras pre-

stationer? 

16. Hur går du tillväga vid betygsättningen då du har en elev som ej 

varit stark teoretiskt men som vid APL-perioden fått ett bra omdöme?  

17. I vilken grad använder du matriser/checklista vid bedömning av 

elevernas kunskaper? 

18. Uppfyller matriser/checklista kunskapskraven i kursen? På vilket 

sätt? Förklara. 

19.  Vilka delmoment i det centrala innehållet i kursplanen bedömer du 

i kursen Vård och omsorg 1? 

20. På vilket sätt förklarar du till eleverna betygsstegen E - översiktligt, 

C-utförligt, A- utförligt och nyanserat i betygskriterierna? 

21. Vad måste eleverna kunna för att uppnå dessa kunskapsmål? 

22. Finns det problem vid bedömning av elevernas prestationer t.ex. att 

göra en rättvis och likvärdig bedömning? Förklara i så fall problemen. 

23. Hur mycket påverkar handledarens omdöme, vilket betyg eleven får 

i kursen? (lärarens värdering)  

Samverkan 

24. Hur sker samverkan mellan skolan och APL-platsen? Förklara. 

25. Använder du dig av trepartssamtal med handledaren vid betygsätt-

ning? I så fall på vilket sätt? Berätta hur ni brukar göra. 

26. Hur får APL-handledare information om kraven på vad eleverna ska 

lära sig under APL-perioden?  

27. Hur informeras de i att lämna omdömen om elevens kunskaper?  

28. Har ni några informationsmöten. Berätta hur de kan se ut? 

29. Finns programråd inom utbildningen? Hur fungerar det och vilka 

deltar i programrådet?  

30. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 Handledarintervju 
Intervjuguide till handledare 

Presentera mig och kort om min studie.  

Information om handledare: utbildning, ämne, kön, antal år inom yrket. 

Yrkeskunskaper 

1. Vilka kunskaper anser du är viktiga för elevens framtida yrkesutö-

vande? 

2. Är det samma kunskaper som är viktiga för den här arbetsplatsen om 

inte, vad är skillnaden? 

3. Vilka yrkeskunskaper anser du vara de viktigaste att förvärva under 

första APL - perioden för att utöva yrket? Är tiden tillräcklig? 

4. Vad upplever du att skolan förväntar sig att eleven ska lära sig under 

APL - perioden? 

5. Anser du att eleven har tillräckligt med teoretiska kunskaper när ele-

ven kommer till er? Förklara vad du anser att tillräckliga kunskaper 

innebär. 

Omdöme 

6. Berätta om något praktiskt exempel om hur du har gått tillväga med 

omdömet av eleven? 

7. På vilket sätt använder du matriser/checklistor vid omdömet av ele-

vernas kunskaper? 

8. Hur får du ta del av kunskapskrav och betygskriterier som ligger till 

grund för bedömning av APL? Berätta. 

9. Hur tänker du när du ger omdömen om elevers prestationer?  

10.  Hur ger du feedback till eleverna under praktikperioden? Är det 

något särskilt du tycker är viktigt? 

11. Vad anser du att en feedback ska innehålla för att vara positiv för 

elevernas kunskapsutveckling? 

12. Hur samarbetar du med läraren vid bedömning av elevens APL? 

13. Har ni trepartssamtal vid bedömning av elevens APL? Berätta hur 
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de kan se ut. 

Samverkan 

14. Hur sker samverkan mellan skolan och APL-platsen? Förklara. 

Finns saker som du skulle vilja förändra. Berätta. 

 15. På vilket sätt samarbetar du med läraren? 

16. På vilket sätt får du information om förväntningar inför elevens 

APL från läraren/skolan? 

17. Har du fått utbildning inför din uppgift som handledare? Vad ingick 

i utbildningen? Förklara. 

18. Har du något annat att tillägga? 
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Bilaga 4. Kursplan för Vård- och omsorgsarbete 1 

VÅRD OCH OMSORG 

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i 
vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. 
Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där 
människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller 
funktionsnedsättning. 

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och om-
sorgsuppgifter. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga 
att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, 
hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande 
och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna ut-
vecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och 
brukare och för olika arbetsuppgifter. 

Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, sä-
kerhet och ergonomi för att minska skaderisken för patienter och bru-
kare samt personal. Användning av medicinteknisk och annan teknisk 
utrustning samt informationsteknik inom verksamheten ska också ingå i 
undervisningen. 

1. Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg. ��� 

2. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras. ��� 

3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. 

���4. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhänderta-
gande efter döden. ��� 

5. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt 
utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårds-
uppgifter där delegering krävs. 

���6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt 
använda 

informationsteknik för information, kommunikation och dokumentat-
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ion. ��� 

7. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på 
ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på 
stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering. ��� 

8. Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om 
arbetsmiljö. ��� 

9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och om-
sorgsområdet samt om 

hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsom-
råden. ��� 

10. Kunskaper om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia 
och utveckling. 

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng. ��� 

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng, som bygger på kursen vård och 
omsorgsarbete 1. 

Kursen vård- och omsorgsarbete 1 omfattar punkterna 1—3, 5—7 och 
10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande 
kunskaper i ämnet. 

• Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och so-
cialt arbete.  

• Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom 
rena rutiner.  

• Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.  

• Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.  

• Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.  

• Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och 
vätska, måltidssituation, vila ���och sömn, elimination och klädsel 
samt komplikationer vid långvarigt sängläge.  

• Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av sam-
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tal, kontakt och aktivering.  

• Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätthantering, städning, 
inköp, matlagning och ���livsmedelshantering.  

• Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontrol-
ler, temperaturmätning, ���urinprov och enklare såromläggning.  

• Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårds-
material och schemaplanering.  

• Arbetsställningar och förflyttningar.  

• Sekretess i vård- och omsorgsarbetet.  

• Tekniska och andra hjälpmedel.  

• Datoranvändning och säker informationshantering.  

• Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och 
samarbete. Estetik och ���kulturella yttringar i form av till exempel 
musik, dans, konst och litteratur.  

• Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet. ��� 

• ���Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom 
vård och omsorg. Eleven redogör också översiktligt för hur 
smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver ele-
ven översiktligt vad som kännetecknar normalt 
rande. ���Eleven utför i bekanta situationer och i samråd med 
handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, 
hygieniskt och ergonomiskt sätt. I arbetet hanterar eleven i 
samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel 
samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsä-
kert sätt, informationsteknik för information, kommunikation 
och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin 
kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. 
Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare 
den enskilda människans behov och förutsättningar. ���Eleven re-
dogör översiktligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjäns-
tens historia och utveckling.  
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När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss 
säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för 
C är uppfyllda. 

Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård 
och omsorg. Eleven redogör också utförligt för hur smitta och smitt-
spridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt vad som 
kännetecknar normalt åldrande. 

Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare 
vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergo-
nomiskt sätt. I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare 
apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med 
handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för inform-
ation, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss 
säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. 
Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den 
enskilda människans behov och förutsättningar. 

Eleven redogör utförligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens 
historia och utveckling. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss 
säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för 
A är uppfyllda. 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala be-
grepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också utförligt och ny-
anserat för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskri-
ver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åld-
rande. 

Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare 
vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergo-
nomiskt sätt samt anpassar ���vid behov utförandet i samråd med 
handledare. I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare 
apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med 
handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för inform-
ation, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med säker-
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het sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dess-
sutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den en-
skilda människans behov och förutsättningar. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hälso- och sjukvårdens 
samt socialtjänstens historia och utveckling. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med sä-
kerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Bilaga 5. Matriser 
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Bilaga 6. Programstruktur vård- och omsorgsprogrammet 

 

 


