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Denna forskning handlar ett system som jag och min kollega Pierre Brockmanns skapade för 

att kunna visa för eleven hur han/hon ligget till i sina kurser som praktiseras ute i arbetslivet. 

Efter en inspektion från Skolverket uppdagades det att tydligheten på det gamla systemet inte 

var tillfredsställande. I studien har jag använt mig av kvalitativ studie för att få veta vad 

elever, handledare och yrkeslärare upplever att det fungerar.  

Tack vare djupintervjuerna fram kom förbättrings förslag vilket har lätt till att APU/APL- 

uppföljningssystemet har kunnat vidareutvecklas, och bli ännu tydligare. Även 

dokumentationen inne på skolan har utvecklats, för att tydliggöra för eleven ”vart den är på 

väg”. 

För handledarna har systemet betytt mer förståelse för att det är skola som eleven gör ute på 

sin praktik, och att medvetenhet om vad som skall läras på praktiken har gjorts tydligare. 

Yrkeslärarna känner sig mer professionella och att de har ett meningsfullt uppdrag när de är 

på APU/APL besök. De önskar också att mer tid för utveckling och för att få sätta sig in i och 

skapa bättre matriser hade schemalagts. 
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This research is a system that I and my colleague Pierre Brockmann created to show the 

student how the Ligget in their courses as practiced in working life. After an inspection by the 

National Agency revealed that the clarity of the old system was not satisfactory. In the study I 

have used the study to find out what students, tutors and trainers feel that it works. 

Thanks depth interviews came suggestion for improvement which have been easy to 

APU/APL- monitoring system has been further developed, and become even clearer. 

Although the documentation inside the school has developed, to make it clear to the student 

"where it is heading”. 

For supervisors, the system has meant more understanding because it's school that the student 

does outside of his practice, and that awareness of what is learned in practice have been 

clarified. 

Vocational Teachers feel more professional and have a meaningful mission when they are on 

the APU / APL visit. They also want more time for development and to get acquainted with 

and create better matrices had been scheduled. 

 

 



Förord  

 

Människans händer 

Händernas erfarenheter är beröringen 
deras liv bland tingen är mångfaldigt, fullt av tysta innehåll. 
De hör inte men är med i vibrationer. 
De ser inte men vet hur det är i mörkaste källare. 
När sammeten skall värderas är de där,  
och slipstenen och lieäggen provar de tyst. 
De känner med lätt beröring stålbrättets skärpa. 
Hur har de hunnit samla alla sina fina erfarenheter  
av ull och grus, av fjun och stål, 
av glatta ytor och av taggig tistelboll,  
av smidig talk och av alla sorters mjöl. 
Deras register är oerhört från glansigt silke till grova säckar, 
från sträva filtar och rivjärn 
till de nyföddas glatta naglar 
och beröringsglansen på evighetsblommor. 
De lever i känslans land där beröringen är allt 
och där beröringens gåta slår sin bro mellan nerv och själ. 
Men i fjärilsvingens stoft finner de sin gräns. 

 

Harry Martinsson  

 

 

Detta är en hyllning till hantverket, människans förmåga utan att behöva läsa eller höra för att 
kunna skapa. Erfarenheter och med många timmars träning, det är vad hantverket handlar om. 
Har man en gång lärt sig ett hantverk kommer det alltid att sitta kvar i nerv och själ. 
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1. Inledning 

Jag heter Johanna Dahl-Madsen och jag började arbeta på Praktiska i Göteborg 

höstterminen 2008. På Praktiska har jag en 100-procentig tjänst som yrkeslärare inom 

byggnadsmåleri. Jag undervisar denna termin årskurs två och tre, sammanlagt 22 elever. 

Innan jag fick mitt arbete som yrkeslärare, arbetade jag i byggbranschen som målare i 

nästan 18 år. Jag gick ett tvåårigt gymnasium och fick arbete direkt efter skolan. 1996 

gjorde jag mitt gesällprov och blev därmed en fullbetald målare. Praktiska i Göteborg är en 

friskola som har yrkesförberedande program (men man kan även läsa och få behörighet till 

högskola). Skolan har funnits i snart 12 år och är den första av femtiotvå skolor i Sverige 

inom Vindorakoncernen.   

1.1 Introduktion till problemområde 

Vi hade ett besök ifrån skolinspektionen i november 2010. Representanter från 

skolinspektionen hade kontaktat vår rektor på skolan och bett honom att sätta ihop ett 

lärarlag som bland annat skulle höras angående hur vi hjälper elever att nå målen i vår 

respektive undervisning. Vi var ett mixat lärarlag med kärnämneslärare och yrkeslärare. 

Våra kärnämneslärare kunde professionellt visa hur de lektionsplanerar och konkretiserar 

målen för eleverna medan vi karaktärsämneslärare hade svårt att förklara med ord vad vi 

lär ut och hur det går till. Det fanns helt enkelt inte klara direktiv från skolledningen hur 

denna viktiga del i elevernas utbildning skulle göras. Skolinspektionen frågade oss också 

hur vi kopplar kurser till APU1. När de läste APU-dokumentationen förstod de inte språket.  

Jag började diskutera frågeställningen med min kollega Pierre Brockmann och vi började 

diskutera vad skolinspektionen verkligen ville att vi skulle leverera. Resultatet blev en 

matris och ett system som vi ändrat en del under tidens gång, men som vi aktivt har använt 

oss av sedan vintern 2010. Mitt examensarbete kommer dels att beskriva och teoretiskt 

förankra detta system och dels redovisa en gjord undersökning om hur elever, handledare 

och yrkeslärare tycker att systemet fungerar.   

                                                           
1
 APU står för ArbetsPlatsförlagd Utbildning och är en beskrivning på elevens lärande ute på praktik enligt GY-00 

   APL står för ArbetsPlatsförlagt Lärande och är en beskrivning på elevens lärande ute på praktik enligt GY-11 

   När det står APU/APL talar jag allmänt om systemen 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Att gå ett yrkesprogram 

Om en elev har valt att gå i ett yrkesprogram med inriktning bygg och anläggning, kommer 

den att ha de kunskaper som krävs för att få ett arbete som alternativt murare, målare, 

byggnadsarbetare eller plåtslagare. Efter genomgången utbildning kommer eleven att gå ut 

gymnasiet med 2500 poäng och grunden till ett yrkesarbete är lagd. Eleven har en 

arbetsplatsförlagd del i utbildningen som numera kallas APL. Genom APL kommer 

eleverna att utvecklas i sin yrkesroll men även skapa förståelse för den yrkeskultur som 

finns inom deras yrkesval. I de miljöer som eleven kommer att vistas i under sin utbildning 

kommer de att vara med om att påverka samhällets infrastruktur och det är då viktigt att 

eleven förbereds på att tänka rationellt, säkert och miljömässigt hållbart. Det är också 

viktigt att eleverna skall ha kunskap om hur andra yrkesgrupper inom byggnation arbetar, 

planerar och samverkar. Entreprenörskap och företagande inom yrkena är också en viktig 

pusselbit men den viktigaste är kunden. Man talar i Gymnasieskola 2011 om ett ”flexibelt 

förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet” och att göra rätt materialval, välja 

rätt verktyg och kunna tillämpa och använda hjälpmedel. Ergonomi, arbetsmiljö och 

säkerhetsbestämmelser samt att kunna arbeta såväl självständigt som med andra, är något 

som eleven också ska tränas i. (För en mer utförlig programbeskrivning se bil. 1) Skolan är 

en målstyrd verksamhet, varje kommun skall uppfylla målen och det är vi lärare som skall 

konkretsera dessa mål. Lärare skall även tolka och att göra läroplanerna levande.  

 

1.2.2 Styrdokumenten  

I Lpf 94 (gamla läroplanen) står det under punkt 2.5:  

Bedömning och betyg  

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i 
kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. 

Mål och strävan mot 

Skolan skall sträva mot att varje elev 

• Tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och  

• Kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i 
kursplanerna.  
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Riktlinjer  

Läraren skall 

• Fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i 
studierna.  

• I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om 
elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och  

• Redovisa för eleven på vilka grunder betygsättning sker. 

Läraren skall vid betygsättningen 

• Utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen, 

• Beakta även sådana kunskaper som elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 
undervisningen, 

• Beakta såväl muntlig som skriftliga bevis på kunskaper och  

• Göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. 

 

Det var dessa punkter och riktlinjer skolinspektörerna tyckte vi hade brustit i att tydliggöra, 

d.v.s. det som i detta examenarbetes teoriavsnitt kallas constructive alignment (Biggs 

2003), och det var alltså detta vi fokuserade på när vi började utforma matrisens innehåll 

och struktur.   

 

1.2.3 Problemområdet 

Skolinspektionen frågade oss alltså hur vi kopplar kurser och mål till APU enligt 

läroplanens direktiv ovan. När de läste APU -dokumentationen förstod de inte språket. 

Såhär kunde den gamla dokumentationen se ut: 

 

Pelle praktiserar nu invändigt i en gammal villa i Örgryte. Kunden har beställt ett 
grundligt arbete, alla tapeter skall ner. Patent, ilagning, i- och på 2 ggr bred, därefter 
kantskurna tapeter från lim- och handtryck. Taken (spända) lagas med torremsa, 
makuleras, isättning och därefter målning med linoljeförstärkt limfärg (emulsion). 
Originalsnickerierna bränns rena och sätts i nyskick. Handledaren och Pelle har ett 
fortsatt mycket gott samarbete, Pelle får i lugn och ro vara med och 
utvecklas………….mm. 
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När skolinspektörerna läste detta kom följande frågor upp: Vad är det de gör egentligen? 

Vilka kurser är det?  

 

Vi yrkeslärare använder oss av ett yrkesspråk, dels för att eleverna skall lära sig detta, men 

också för att vi är vana vid detta språk. Eleverna ska alltså använda sig av fackspråket, 

vilket även är ett mål som eleven skall uppfylla. Att använda sig av fackspråk och lära av 

sin mästare, betyder att de befinner sig i en speciell praxisgemenskap. Kvale menar i boken 

Mästarlära att det inte talas om att elever får ”undervisning” på sin praktikplats men att 

mästaren ger en ”omedelbar respons” på vad eleven har gjort, eller vilken ”produkt” den 

har skapat (Nielsen & Kvale 2008, s. 185). Nu i efterhand kan man tycka att det inte är så 

klokt att enbart skriva en dokumentation som bara branschen förstår. Vad skolinspektionen 

ville ha reda på är vilka kurser eleven har arbetat med och hur eleven vet vilka mål den har 

uppfyllt. 

 
Texten från dokumentationen förklaras i ”skolspråket” såhär: 

  
 

 

 

 

Bild 1. Kursnamn och kurskod 

När eleverna är ute på sin APU/APL kommer de inte att se att den uppfyller målen om vi 

från skolan inte är där och visar dem att de verkligen uppfyller vissa specifika mål. Men 

var kommer då strävansmålen ”Tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat” 

och”Kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i 

kursplanerna” in i APL-sammanhang? Eleven tar i första hand ansvar för sitt lärande 

genom att vara på sin APL och genom närvaron kommer eleven att inhämta kunskaper 

vilket kommer att leda till bättre studieresultat. Men för att kunna ta ansvar för sitt lärande 

krävs också att eleven ges möjlighet att se sitt lärande och sin utveckling. Genom den 

 
Tak, vägg och väv  BYT1517       200p 
Invändiga snickerier BYT1516   200p 
Väggbeklädnad grund BYT1508   200p 
Äldre måleriteknik BYT1530   200p 
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matris och det uppföljningssystem som min kollega och jag skapat kommer eleven kunna 

följa sin utveckling i kursen och därmed kan läroplanens mål uppfyllas.  

Att tala om kurser och mål är en viktig del i användandet av dokumenteringen, vilket var 

en brist i vårt gamla system, men som vi nu praktiserar vid varje APU/APL besök.  

 

1.2.4 Så här används uppföljningssystemet i praktiken, utifrån GY-00 

När jag kommer ut till elevens praktikplats är jag där för att bistå eleven och handledaren i 

förståelsen för vilka mål eleven uppfyllt och hur eleven ligger till i utbildningen. Den 

gamla dokumentationen av elevernas APL-tid var omfattande och enormt tidskrävande. 

Det nya sättet att dokumentera APU/APL har i princip inget efterarbete, allt sker på plats 

undantaget om det är något personligt som måste dokumenteras, vilket görs inne på skolan 

samma dag. Som APU/APL-uppföljare börjar man med att fråga eleven vilka kurser den 

arbetat med på sin praktik. I början kan eleven vara lite osäker för den inte vet vad jag 

menar och APU/APL uppföljaren kan då istället fråga: Vad har du gjort sedan vi sågs 

senast? Eleven kan då titta i sin kalender för att lättare komma ihåg vad han/hon har gjort 

och säger t.ex: ”Jag har spacklat gipsskarvar, satt microlit och målat ett fönsterparti.” Då 

vet jag som yrkeslärare att det är kursen Tak, vägg och väv - BYT1519, 200 poäng, som 

jag skall bläddra fram. När jag har kursplanen framme läser jag högt texten från 

kursmålen: 

Nummer 1 Kunna utföra målnings- och vävbehandlingar på både nya och tidigare behandlade 
tak och väggar.   

Ja, säger eleven det har vi gjort, handledaren instämmer och man får oftast en djupare och 

mer exakt förklaring om vad de har gjort. Jag fortsätter att läsa: 

Nummer 2 Kunna utföra maskinell sandspackling. 

Nej, säger eleven det har vi inte gjort eller hur? Handledaren instämmer… 

Nummer 3 Kunna utföra dekorativ målning på väggytor med diverse målningstekniker. 

Eleven tvekar. Ja, säger handledaren, vi var faktiskt i ett trapphus och bättrade en schablon 

på Prinsessvägen 12 i torsdags.  

Jag som APU/APL uppföljare sätter siffran från målet i matrisen under rätt kurs. I rutan för 

den veckan hamnar flera siffror som sedan blir betygsatta.  Jag fortsätter: Du hade målat ett 
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fönsterparti? Var det ett inomhus parti eller ett utvändigt fönsterparti? Det var ett invändigt 

fönsterparti in till ett kontor säger eleven. Jag tar fram kursen BYT1516 200 poäng. Även 

här läser jag högt de numrerade målen och fyller i dem i matrisen och frågar om 

handledaren direkt kan sätta ett betyg på de kurser som vi talat om utifrån hur självständigt 

eleven utfört momentet och hur resultatet blev. Jag fyller i matrisen som finns på baksidan 

av måluppfyllelsematrisen (GY-00 systemet). I GY-11 systemet finns bara en 

dokumentsida med både måluppfyllelse och betyg. GY-11 utbildningssystem är uppbyggt 

så att elevens färdighetsutveckling genom utbildningen följs på ett naturligt sätt till skillnad 

från Gy-00 där eleverna har uppdelade kurser som stängs efter en utsatt tid.  

Uppföljningssystemet har alltså två olika matriser: en för GY-00 och en för GY-11.  

Idag består APU/APL-uppföljningssystem av en pärm för varje årskurs som man har med 

sig ut till elevernas praktikplats. Längst fram i pärmen sitter det aktuellt information som 

t.ex. information om handledarutbildning, kalendarium och annan viktig information. 

Därefter finns aktuella kontaktuppgifter till elever, handledare och företaget och även 

vårdnadshavarens telefonnummer finns med.  

Därefter sitter det inplastade kursplaner med ett nummer framför varje mål. Alla kurser är 

med, även de som inte är aktuella för APU/APL, för att vi lärare ska kunna svara på frågor 

om samtliga kurser i skolan.  

Översiktsbladet är en matris i rutsystem med elevernas namn som rubrik och med en stapel 

till vänster som talar om vilka veckor undervisningen pågår men även lov är ifyllda. De 

tomma rutorna under gör man ett kryss i för att snabbt få en överblick över vilka elever 

som fått besök. 

Bläddrar man vidare kommer man till ett index från ett till tjugo, där varje elev har sin flik. 

Öppnar man fliken ser man själva matrisen för uppföljningen. Längst upp på matrisen står 

det ”APU-uppföljning, praktik i relation till kurser och kursmål” och under rubriken finns 

ett rutsystem i liggande A4 format. Överst i början från vänster finns rubriker: den första 

rubriken är Vecka och Datum därefter kommer 15 kurser med kursbeteckningar uppradade 

efter varandra. I nästa ruta noteras punktlighet och frånvaro sedan sist, för att få 

närvarokontroll. I nästa ruta står det ”personligt” och den kryssas i om det har hänt något 

speciellt eller om handledaren t.ex. har uppmärksammat något som han/hon är orolig för. 

Dokumentationen för det personliga hamnar i en pärm på skolan och ger bara en indikation 
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om att det finns en reflektion eller händelse. Den sista rutan är signaturen för den 

besökande läraren. Under rubrikerna finns tomma rutor som kommer att fyllas i med de 

nummer från målen som finns dokumenterade i början i pärmen. De kommer att bilda ett 

mönster och tydligt visa vilka kurser som eleven har arbetat med under sin praktik. Längst 

ner på bladet skriver man elevens namn och vem som är APU ansvarig. Allra längst ner 

står det en förtydligande ”siffran står för vilket/vilka kursmål inom ramen för kursen som 

eleven praktiserat på sin APU-plats”. 

 

 Bild 2. Matris GY-00 

När man vänder på pappret finns betygsdokumentationen. Även här är det en rubrik, där 

står det ”Handledarens bedömning utifrån betygskriterier” Dokumentet har samma 

liggande rutmönster med samma rubriker som den första sidan, det enda som skiljer dem åt 

är slutet - där har rubriken ”Personligt” bytts ut till ”Handledarens signatur”. Under 

rubriken finns tomma rutor där det kommer att skrivas X, 1, 2, eller 3 vilket står för olika 

betygskriterier: X = ”under progression”, 1 = ”godtagbar kvalitet med viss handledning”, 2 

= ”god kvalitet och relativt självständig” och  3 = ”hög kvalitet och självständigt utfört”. 

Elevens namn står längst ner på matrisen tillsammans med förkortningen på 

betygskriterierna. Betygskriterierna från kursplanen finns att läsa i början av 

pärmen.Längst bak finns ett linjerat blad där man kan notera ändringar av handledare, 

företag, telefonnummer m.m. 
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1.2.5 Så här används uppföljningssystemet i praktiken, utifrån GY-11 

I den pärm som beskrivits i föregående avsnitt finns efter de övergripande uppgifterna ett 

A4 papper i liggande format. Längst upp står det en rubrik som talar om vilken kurs  

eleven arbetar med t.ex. APL-uppföljning - Praktik i relation till kurs Måleri 1, 200 poäng 

och kurs Måleriprocessen 200 poäng. Rubriken kommer att ändras allt eftersom eleven 

utvecklas och påbörjar andra kurser. Matrisen är ett blad där måluppfyllelse och 

betygskriterier står tillsammans. Under själva huvudrubriken står Huvudmål: Formativa 

och grundläggande kunskaper om måleri/tekniker. Den har vi skrivit för att ge en 

fingervisning om vilken nivå betygsättningen gäller. Vi menar alltså att betyget inte är ett 

fast betyg utan ger eleven en fingervisning om hur den ligger till och vad den skall tänka 

på för att bli bättre.  Grundläggande kunskaper om måleri/tekniker skriver vi för att 

tydliggöra för handledaren att han skall tänka på att eleven är i början av utbildningen och 

skall betraktas som en praktikant. Vi måste också tydliggöra att det finns fem steg i 

betygsskalan. Om eleven går alla kurser, Måleri 1-5, kommer det finnas 25 betygskriterier 

på den grundläggande nivån.  

 

Bild 3. Matris GY-11 
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Rubrikerna börjar med vecka, datum sedan kommer den stora skillnaden mellan 

matriserna: målen står längst upp på denna matris, de är förkortade och enbart de mål som 

eleven kommer att träffa på under sin praktik finns med. Under rubrikerna är det tre lodräta 

tomma rutor där betygskriteriet fylls i. Under dem står elevens namn och vem som är APL 

ansvarig. Under rutsystemet står det: 

Betyg X: Innebär att eleven arbetar med målet. 

Betyg F: Innebär att eleven ej uppnått godkända resultat 

Betyg D: Innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

Betyg B: Innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Vi har utgått utifrån kursplanerna och vad jag förstår så kan de komma att ändras under 

tidens gång enligt skrivningarna i Gymnasieskola 2011. 

 

 

Bild 4 Manus matris för GY-11 

För att underlätta APL-besöket finns det en matris som fungerar som ett facit, där 

betygskriterierna är förkortade och uppställda så att det blir lätt för handledare och elev att 

förstå viken nivå som eleven ligger på just nu. (För större bild på matrisen se Bilaga.10)  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet för uppsatsen är att undersöka om detta uppföljningssystem för APL/APU fyller 

funktionen att, enligt läroplanens intentioner, synliggöra kursmål och elevens utveckling 

för eleven själv, handledare och yrkeslärare 

Uppsatsens frågeställning är: Hur uppfattar elever, handledare och yrkeslärare att 

användandet av APU/APL-uppföljningssystem fungerar vad gäller kopplingen mellan 

kursmålen och verksamheten ute på praktiken? 
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3. Teoridel 

3.1 Constructive alignment  

Bedömningsmatriser, även kallade rubrics eller matrixer, kan sägas vara ett resultat av de 

senaste decenniernas forskning på området pedagogisk (formativ) bedömning (AfL, 

Assessment for Learning) och kan i korthet beskrivas som ett pedagogiskt redskap för att 

stötta elevers utveckling. Centralt i det arbetet är det Biggs (2003) benämner constructive 

alignment. Begreppet används för att beskriva den tydlighet, den överensstämmelse, som 

måste finnas mellan kursmål, kursinnehåll, undervisning, uppgifter, examinationer, 

kriterier och bedömning.  

 Bild 5 

Aligning learning outcomes, learning and teaching activities and the assessment. Adapted from Biggs(1999) p 27 

  

I det här arbetet menar Wretman (2009) att kunskapsmål ”måste analyseras och tolkas” han 

menar också att det inte alltid går att tolka kursplanerna bokstavligen. 

Om kopplingen mellan kursmål och den verksamhet som bedrivs ute på praktiken talar 

Berglund (2009) i sin avhandling Byggarbetsplatsen som skola - eller skola som 

byggarbetsplats? Hon beskriver först hur elevens arbetsplatsförlagda utbildning ser ut och 

konstaterar att eleven antingen kan vara på ett elevbygge2 och då arbeta i helklass eller 

vara på ett företag där eleven oftast är själv eller i par. Hon säger vidare: ”I båda fallen rör 

det sig om utbildning som skall definieras och bedömas i förhållande till skolsystemets 

kurser” (s. 127).  Hon konstaterar vidare att detta inte är självklart utan att hon ute på ett 

APU-besök med en lärare är vittne till hur läraren hamnar i en diskussion med handledaren 

om vad som skall läras ut men läraren kan svara och förklara att det är kurser med poäng 

som skall genomföras. 

                                                           
2
  Med elevbygge menas en arbetsplats som drivs av skolan där elever tillsammans med sina lärare utför ett jobb. 
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3.2 Formativ och summativ bedömning 

Syftet med formativ bedömning är att samla information om elevers styrkor och 

utvecklingsbehov och om hur eleven har tagit till sig undervisningen. Syftet är ett ökat 

lärande. Målen måste vara tydliggjorda och konkreta – annars kan man inte göra en 

formativ bedömning. Den formativa bedömningen är alltså till för att få eleven att 

vidareutvecklas genom att vägleda eleven och för att eleven skall veta vart den ska. En 

formativ bedömning hänger samman med en kvalitativ syn på kunskap. En summativ 

bedömning däremot är en summering av elevens resultat. Den bygger på elevens styrkor 

och svagheter och går inte att ändra dvs. eleven kan inte utvecklas vidare efter att betyget 

satts. (Wretman 2009) 

Wretman beskriver tre kunskapstyper: kvantitativ kunskap, grundläggande färdigheter och 

kvalitativ kunskap. Kvantitativ kunskap betyder att eleven kan visa resultat via t.ex. 

skriftliga prov medan kvalitativ kunskap innebär att kunna använda begrepp och kunna 

beskriva. Med grundläggande färdigheter menar Wretman att det är en praktisk kunskap 

som med tiden ”behärskas och automatiseras”. Ett exempel på detta kan vara att lära sig 

multiplikationstabellen eller sticka. Han menar också att för att kunna göra en rättvis 

bedömning är det lättast att använda sig utav en bedömningsmatris. (s. 22) 

Björklund Boistrup (2005) talar även hon om att den summativa bedömningen är en 

summering av vad en elev kan vid en viss tidpunkt. Hon talar även om att den formativa 

bedömningen kan vara ett bra verktyg för läraren när den lektionsplanerar. Hon menar 

också att med en formativ bedömning får de svaga/lågpresterande eleverna ett förbättrat 

resultat. 

Black och Wiliam (2001) beskriver att det finns två steg i lärarens feed-back till elever. Det 

ena rör elevens medvetenhet: att eleven får veta hur den ligger till i nuläget och att läraren 

kan visa vägen för att kunna fortsätta utvecklas. Det andra steget är man tillsammans sätter 

upp konkreta mål, och pekar på var eleven skall lägga sitt fokus.   

Tsagalidis (2005) beskriver att elever som bedöms inom sitt valda yrkesämne bedöms 

utifrån produkten som denne skapar men att det också är processen till produkten som ska 

bedömas. Tsagalidis har gjort en studie hur läraren talar med handledare ute på APU-

platsen om utveckling och betyg och att ”läraren skall bedöma det eleven visar för läraren, 

inte det läraren tror eleven kan” (s.150-151) I studien talas det även om elevnärvaro. Både 
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elever och lärare tycker att närvaron är viktig även om den inte är betygsgrundande. Hon 

menar dock att närvaro och punktlighet går under ”personligt ansvarstagande” (s.150-151) 

vilket ju talas om i läroplanen.   

 

3.3 Att synliggöra lärande 

Moreau (2009) menar att lärare måste avsätta mer tid för eleverna att arbeta med att 

utveckla ”sina metakognitiva förmågor”. Med det menar hon att eleven genom reflektion 

och genom att kunna beskriva vad man lärt sig ökar sitt kunnande och lärande. 

Metakognition betyder förmåga att reflektera över vad man vet, att kunna skapa strategier 

för hur man kan lösa problem och kunna värdera hur produkten blev. ”Att tänka på 

tänkandet leder till mer tänkande". 

Pär Wohlin (2004) beskriver rubrics på Skolverkets hemsida och poängterar vikten av 

elevernas delaktighet i bedömningen och framförallt av att eleverna får reflektera över 

bedömningsprocessen. På så sätt får de ta del av sin egen utveckling. Han menar också att 

det är viktigt att reflektionen alltid är med under hela utbildningen.  

”Eftersom rubriks har två syften, dels att hjälpa elever att förbättra sina ”produkter” och dels att fungera 

som bedömningsverktyg för den slutliga produkten, är det viktigt att kvalitetsnivåerna uttrycks så tydligt som 

möjligt. En riktigt bra rubric tydliggör vanliga misstag som elever brukar göra, och vägleder eleven i dennes 

förbättringsarbete. En rubric kan även innehålla sådant som inte ligger till grund för betygssättningen, men 

som anses viktigt för helhetsintrycket och kan hjälpa eleven i dess utveckling.” 

Wohlin poängterar också att när man arbetar med bedömning får man inte göra det till 

något som verkar ”hemligt, mystiskt eller subjektivt ” utan att eleven skall vara med i 

bedömningsprocessen genom t.ex. självbedömning utifrån bedömningsmatrisen. Han 

säger: 

”Förr såg jag bedömning som något nödvändigt ont, nu ser jag bedömning som en möjlighet att hjälpa mina 

elever i deras utveckling.” 

 

3.4 Bedömning med hjälp av en matris 

Katarina Kjellström (2009) talar om att göra en analytisk bedömning där man bedömer en 

process eller delar av dem. Att göra bedömningen i matrisform är enligt Kjellström att göra 
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den mer synlig för eleverna och tydligare kunna visa elevens styrkor och svagheter. 

Kjellström hänvisar till Gipps som talar den betydelse för elevers lärande som det innebär 

att få feedback på vad de uppnått. 

Bedömningsmatrisernas funktion är alltså dubbel: dels kan de användas som processhjälp 

för eleverna under arbetets gång (formativt) dels som bedömning av deras produkter 

(summativt). Fördelen är att bedömningen blir mer transparent och något alla kan ta del av 

och diskutera. En förutsättning för användandet av bedömningsmatriser är alltså dels att 

eleverna har upparbetat ett språk för att prata om sitt lärande och dels att de är bekanta med 

bedömningsmatrisernas språk kring kriterier och nivåer. Flera studier visar att detta är en 

förutättning för att eleverna ska kunna bedöma sin egen insats utifrån kriterier. 
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4. Metod 

Jag har valt att göra en fallstudie. En fallstudie är vanligtvis begränsad i tid och kan enligt 

Bell (2006)  innebära att forskaren undersöker en specifik aspekt av hur olika faktorer 

samspelar i en viss situation. Den kan t.ex. handla om att undersöka förändringar; hur en 

företeelse (t.ex. en ny kursplan) påverkar en speciell del av ett system eller organisation. 

Liksom i all annan forskning innebär fallstudiemetoden att man gör en systematisk 

materialinsamling, vanligtvis genom observationer eller intervjuer. Fördelen, enligt Bell, är 

alltså att forskaren kan koncentrera sig på en specifik händelse eller företeelse. Men Bell 

talar också om att kritiker till fallstudieforskning menar att det är svårt att generalisera 

utifrån undersökningar av enskilda fall och att det kan vara svårt att kontrollera 

informationen – d.v.s. att det kan finnas problem kring frågor om validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Val av insamlingsmetod 

Jag valde att göra intervjuer. Eftersom min frågeställning var så öppen och jag inte visste 

vad som skulle komma ut av mina frågor (jag hade inte gjort några provintervjuer) så ville 

jag ha möjlighet att vara flexibel d.v.s. kunna göra förtydliganden, omformuleringar och 

ställa följdfrågor. Dessutom var både min tid och mitt undersökningsmaterial begränsade, 

vilket också talade för intervjumetoden framför t.ex. samtalsobservationer eller 

enkätformulär. (Se vidare under metodkritik 4.9) 

 

4.2 Val av intervjufrågor 

När jag funderat kring vad jag ville få ut av intervjuerna skrev jag ner tio frågor som jag 

tyckte var intressanta och som jag ville få svar på. Min utgångspunkt var alltså vissa 

bestämda frågor och intervjuerna var alltså vad Tasker (2000) kallar styrda intervjuer. Jag 

mailade dessa till min handledare för examenarbetet tillsammans med brevet om min 

studie. Jag fick ett mycket snabbt svar att det var alldeles för många frågor och att jag 

hellre skulle göra frågorna sådana att jag fick en fördjupad undersökning. Efter att jag 

funderat ett varv till blev det olika frågor till olika målgrupper eftersom handledare, elever 

och yrkeslärare har olika roller.  
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4.3 Inför intervjuerna 

När jag bestämt mig för vilken typ av studie jag ville göra och funderat på syftet med 

studien, började jag med att skriva ett brev som skulle gå till eventuella intervjupersoner 

och där det stod att jag skulle uppskatta ett deltagande av dem i min studie. Det blev en 

brevtyp till VD/Arbetsledare, en till handledare, en till elever och en till vårdnadshavare. I 

brevet förklarade jag vikten av den praktiska delen av elevens utbildning, presenterade mig 

själv och beskrev lite varför jag ville göra intervjuer och vad dessa skulle komma att 

belysa. Jag förklarade också att det var frivilligt, att materialet skulle användas 

konfidentiell och att jag skulle ta kontakt via telefon under de närmaste dagarna. Jag 

skickade med en intervjuguide som beskrev öppningsfrågor. Därefter följde ett 

förtydligande av mål och syfte med undersökningen och i slutet kom intervjufrågorna.  

 

 

4.4 Urval 

Urvalet av intervjudeltagare bestämdes utifrån de som ville och som hade tid att ställa upp. 

Sammanlagt blev det tre handledare, två elever från årskurs tre samt två yrkeslärare. Vad 

gällde valet av handledare och elever valde jag de som hade kunskap om både det gamla 

och nya APU systemet. Jag ville också ha med yrkeslärare eftersom det är de som 

använder uppföljningssystemet när de är ute på APU/APL-besök och jag valde dem som 

tyckte att detta var intressant men som också kände att de hade tid. Yrkeslärarna som ville 

vara med arbetar på Praktiska i Göteborg och är yrkeslärare på andra program än måleri. 

Det framgår i intervjuerna vilka program de arbetar på men jag har valt att inte skriva ut 

vilka, på grund av att intervjuerna ska vara konfidentiella.  

 

4.5 Genomförande av intervjuer 

Jag spelade in mina intervjuer antingen via dator eller telefon eller vid ett personligt besök 

som spelades in. Två av av handledarna åkte jag ut och besökte på deras arbetsplats. Den 

tredje handledaren träffade jag på ett café och gjorde intervjun där. Den handledaren 

(Handledare 3) var väldigt nervös och jag fick inte ut så mycket av den intervjun eftersom 

jag blev nervös för att han var nervös. Det två andra handledarna var mer avslappnade och 

samtalet flöt på mycket bättre. Intervjun med elev 1 skedde också på tumanhand och var 

den första intervjun jag gjorde och den var annorlunda än elevintervju 2 som var en 
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telefonintervju som spelades in. Den stora skillnaden var att de senare intervjun blev mer 

som ett telefonsamtal och hade jag vetat det hade jag gjort alla intervjuer via telefon. 

Yrkeslärarna fick även de intervjuerna gjorda på olika sätt. Yrkeslärare 1 träffade jag på 

arbetsplatsen och vi satte oss i konferensrummet. Intervjun blev ganska lång och gav mig 

mycket material. Vi hade ett störningsmoment och det var en fluga som vi försökte jaga ut. 

Intervju med yrkeslärare 2 blev via telefon. Vi hade bestämde en avtalad tid som intervjun 

skulle äga rum på, men det var på arbetstid så yrkeslärare 2 blev upptagen av allt som skall 

göras på jobbet. Detta hände två gånger, och vi kom överens om att han skulle ringa mig 

när han fick lite tid över, vilket han också gjorde. 

 

4.6 Bearbetning av intervjuerna 

När jag hade genomfört mina intervjuer, började jag att skriva ner dem i textform, vilket 

var ett jättestort arbete och jag ringde min handledare för att fråga om det var möjligt att 

stryka alla ööööö, nja, mmmmm o.s.v. Hon sa att man kan göra det, men att man måste 

spara intervjuerna på band så att man kan höra det i efterhand.  

 

4.7 Etiska frågor  

När jag skrev breven till de eventuella intervjudeltagarna tog jag bland annat upp frågan 

om anonymitet (se bil. 1-4). Bell (2006) beskriver hur viktigt det är att hålla sig till det man 

utlovat angående anonymitet. Bell refererar till Stephen Walters som gjort en beskrivning 

med 6 punkter om etiska regler (s.41). Tittar man på de brev som jag skickade ut inför min 

studie har jag fått med dessa. Denscombe (2004) talar om vikten av att deltagare i 

undersökningar kan lita på forskaren och att ”forskaren uppträder på ett hederligt och 

professionellt sätt” (s. 97). Vad gäller det faktum att det framgår i intervjun vilka program 

de intervjuade yrkeslärarna arbetar med, så ringde jag mina kollegor och påtalade att det 

framgår i den inspelade versionen men inte i textformen. Jag fick ett godkännande av båda 

yrkeslärarna. 
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4.8 Validitet och reliabilitet 

Mitt undersökningsmaterial är litet och kan därför inte sägas vara generaliserbart. För att 

öka validiteten (om undersökningen mäter det den är menad att mäta) skulle jag ha behövt 

göra djupintervjuer med mer analyserande frågor. Frågan om reliabiliteten (om resultaten 

går att upprepa) gäller endast de få personer som deltog i undersökningen. 

 

4.9 Metodkritik  

Jag skulle ha kunnat göra en kvantitativ enkätundersökning men valde att göra en 

kvalitativ studie för att jag tycker att det passade bäst till typen av min öppna 

frågeställning. Mina frågor skulle ha kunnat bli både mer specifika och utvecklande om jag 

gjort provintervjuer först så att jag fått en uppfattning om hur de intervjuade svarade på 

mina frågor.  

I en uppföljningsstudie skulle det utifrån resutatet av min undersökning kunna vara 

intressant att göra en enkätndersökning för att få ett mer allmängiltigt resultat. Resultaten 

från den här undersökningen rör ju endast de personer jag frågat.  

Det finns risker med att utvärdera ett system som man själv konstruerat. Risken finns att 

valet av frågor och sättet att formulera dem blir styrt utifrån en medveten eller omedveten 

vilja att resultatet ska bli på ett visst sätt – i det här fallet att de intervjuade skulle tycka att 

användningen av matrisen var något positivt. Det finns också en risk att de intervjuades 

svar styrs av en vilja att vara till lags när de vet att intervjuaren varit engagerad i det de ska 

utvärdera. Sammanfattningsvis finns alltså en risk att validiteten blir låg. 
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5. Resultat och analys 

Biggs (1999) pekar på vikten att tydliggöra kopplingar mellan mål, verksamhet, 

examination och kriterier och Berglund (2009) på vikten av att handledarna ser kopplingen 

mellan den arbetsförlagda utbildningen och kursmålen. Uppsatsens frågeställning var 

alltså: Hur uppfattar elever, handledare och yrkeslärare att användandet av APU/APL-

uppföljningssystem fungerar vad gäller kopplingen mellan kursmålen och verksamheten 

ute på praktiken? 

Under flera intervjuer kom det fram att de tidigare APU besöken upplevdes meningslösa 

och som om vi bara kom och kontrollerade att eleven var på plats, vilket absolut inte var 

vår uppgift. En handledare jämförde sin egen tid som elev med sin roll som handledare 

före och efter att sin erfarenhet av APU-uppföljningssystem och sa så här: 

- Nu e det mycket lättare för mig att se vad han har gjort och att det är en massa mål som blir 
uppfyllda. Innan tänkte inte jag på nått av detta, Roffe visste inte heller vad jag hade gjort och man 
bara jobbade på liksom. Nu när ni kommer ut och ni visar upp målen i kurserna så är det, eller det 
blir liksom som ett kärnämne. Handledare 2 

Han reflekterade över att han aldrig tidigare tänkte på att det var mål som eleven arbetade 

mot, men tyckte framför allt att måleriämnet nu fått status som ett kärnämne: att 

måleripraktik har blivit ett skolämne fastän det är ute på en arbetsplats. Han sa även så här: 

- Jag tycker verkligen den är skit bra, det blir mer, den är som en arbetsbeskrivning. Handledare 2 

I byggbranschen har man kommunikation på olika sätt, det vanligaste på lite större jobb är 

att det finns en arbetsbeskrivning till varje rum som skall behandlas. Arbetsbeskrivningen 

sitter oftast i fönstret och är ett papper som talar om vad och var behandlingen skall 

utföras. Handledaren ser APU-uppföljningen som en arbetsbeskrivning och ser också 

kopplingen mellan det som skall genomföras, läras ut och vad eleven ska få feedback på 

för att se vad de uppnått. 

Den formativa bedömningen är enligt Wretman (2009) till för att få eleven att 

vidareutvecklas genom att vägleda eleven och för att eleven skall veta vart den ska och 

talar om vikten av att upptäcka elevens styrkor och utvecklingsbehov. Han menar också att 

om man tydliggjort målen så kommer det att leda till ökat lärande. Gipps (1994) betonar 

vikten av att eleverna får feedback på vad de gjort.  I och med att vi i uppföljningssystemet 

har formulerat betygsunderlag och att eleven får en formativ bedömning upplever eleverna 

att, de vet vart de ska och hur de skall nå sitt mål. 
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- Betyget är baserat på hur avancerat en elev kan utföra något, det står ju precis vad de skall kunna 
ju! Yrkeslärare 1 

- Alltså nu är det mycket bättre, nu ser ni hur man ligger till. Nu ser man vad man gör och hur det går 
i de olika ämnena. Elev 1 

Yrkesläraren nummer 1 upplever också att kopplingen mellan skolan och arbetslivet har 

blivit konkret, så här sa yrkesläraren: 

- Det som är fördelen är ju att kopplingen skola och APUn blir ju ännu tydligare.  

- Man pratar om målen och lägger fokus på eleven och agerar professionellt mer som om man 
kommer från en skola, inte sitta ner och dricka kaffe och vara trevlig. Yrkeslärare 1 

Yrkesläraren menade också att fokus hamnar på eleven och vad eleven uppnår. Det 

centrala är inte att komma ut och vara social.  

- Betyget är baserat på hur avancerat en elev kan utföra något, det står ju precis vad de skall kunna 

ju! Yrkeslärare 1 

Eleverna nämner också att de inte stod i fokus och att yrkeslärarna kom ut pratade om allt 

möjligt utom eleven. Elev sa så här: 

- Ja ni kunde prata om allt möjligt utom om mig, nu fokuserar ni på mig och min utbildning. 
Det tycker jag är bra! Elev 1 

När eleven sa det slog det mig hur vi yrkeslärare tidigare sett till handledaren i första hand.  

Elev 2 upplevde samma sak, men var mest glad över hur tydligt allt var nu.  

-  Nu partar ni om målen och det kommer ner på papper… Hur långt jag har kommit i utbildningen 
och vad jag har klarat av… Och hur mycket jag klarar av själv. Elev 2 

När jag frågade eleverna om det var något som de ville tillägga sa elev 1: 

- Ja att det är synd att vi inte fick detta från början i våran utbildning, det var synd. Elev 1 

I och med att eleven är med och beskriver vad den har producerat och är med och 

självbedömer tillsammans med sin handledare hur resultatet blev så lever 

uppföljningssystemet upp till läroplanen Lpo 94: ”Kan bedöma sina studieresultat och 

utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna” eftersom vi är på plats varannan 

vecka får vi en tät uppföljning och elever och handledare får en fortlöpande information 

om elevens utvecklingsbehov och framfångar. ”Fortlöpande ge varje elev information om 

elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna” .  
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- Ja, han får ju större inblick i vad han behöver veta eller lära sig. Han kommer in i tänket tror jag. 
Han får ju tänka mycket själv, Handledare 2 

Handledare 2 upplevde att han fick mer insyn och förståelse för vad eleven egentligen skall 

lära sig. Han nämner också att eleven får tänka själv. Detta får mig att tänka på Pär Wohlin 

som menade att bedömning inte får upplevas som ”hemligt, mystiskt eller subjektivt ” och 

att eleven skall vara med i bedömningsprocessen och gärna ha stöd av någon - i detta fall 

är det handledaren som är med och medbedömer. 

Min undersökning visar att elever, handledare och yrkeslärare är rörande överens om att 

uppföljningssystemet gjort det mycket tydligare vad eleven lär sig, vad handledaren skall 

lära ut och att skolan nu kommer ut på APU/APL med ett tydligt centralt syfte nämligen 

elevens lärande. Undersökningen visar också att kopplingen mellan kursmålen och 

verksamheten ute på praktiken blivit synliggjord både för elever och handledare. 
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6. Diskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det uppföljningssystem för APL/APU, som jag 

och min kollega Pierre Brockmann skapat, underlättar uppfyllelsen av läroplanens 

målskrivningar (se 1.2.5) genom att synliggöra dels kursmål, dels elevens verksamhet och 

utveckling, både för eleven själv, handledare och yrkeslärare. 

Undersökningen har visat att elever, handledare och yrkeslärare är samstämmiga om att det 

tack vare uppföljningssystemet blir tydligt hur kursplanens mål konkretiseras i 

verksamheten.  

När man tittar på senare tids forskning kring undervisningen så återkommer vissa begrepp, 

nämligen tydlighet, formativa och summativa bedömningar, metakognition, utveckling, 

lärande m.m. Biggs (1999) pekar t.ex på vikten att tydliggöra kopplingar mellan mål, 

verksamhet, examination och kriterier, Gipps (1994) betonar vikten av att eleverna får 

feedback på vad de gjort. och Berglund (2009) på vikten av att handledarna ser kopplingen 

mellan den arbetsförlagda utbildningen och kursmålen. Allt detta berör de målskrivningar i 

Lpo 94 som gäller att eleven ska kunna bedöma ”sina studieresultat och utvecklingsbehov i 

förhållande till kraven i kursplanerna” och att skolan fortlöpande ska ”ge varje elev 

information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna” d.v.s. att 

kontinuerligt kunna ge eleven en formativ bedömning utifrån kursmålen. 

Det framkom av intervjuerna att APU-besöken innan det nya systemet infördes, upplevdes 

meningslösa av handledare och elever och att det inte fanns något syfte med besöken. Vi 

trodde att vi gjorde ett bra arbete bara genom att finnas ute på praktikplatserna, men tack 

vare att skolinspektionen ställde sig kritisk till det dåvarande sättet att göra APU-besöken 

på, så ledde det till att eleven i slutändan får en bättre utbildning.    

Genom vårt uppföljningssystem får eleven en fortlöpande information om 

utvecklingsbehov och framgångar och redovisningen kommer att, tillsammans med andra 

underlag som prov och arbetsuppgifter, kunna användas vid betygsättning. Båda 

yrkeslärarna tycker att APU/APL-uppföljningssystem är bra för alla parter, men de 

poängterar det måste finnas mer tid för att sätta sig in i det. I ett didaktiskt perspektiv har 

erfarenheterna av denna undersökning inneburit att vi yrkeslärare implementerat ett 
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liknande system i undervisningen inne på skolan som även kopplar till vad eleven lär sig 

ute på sin praktik.  

Vad gäller undersökningens brist på generaliserbarhet hänvisar jag till metodavsnittets 

resonemang kring detta. Eftersom det inte fanns tid till att göra en så stor undersökning, 

skulle jag i framtiden vilja fortsätta undersöka vad alla inblandade parter tycker om 

uppföljningssystemet och utveckla de frågor som jag ställt i denna undersökning. För att få 

en bred undersökning kanske en kvantitativ enkätstudie skulle vara bra trots att man får ett 

mer djupgående underlag om man använder kvalitativa intervjustudier.  

Vad som vore intressant att forska vidare på skulle vara, varför skolverket inte tar fram 

bedömningsmatriser och system som alla kan använda sig av och att undersöka om det 

skulle bli mer rättvisa betyg om alla använder sig av samma bedömningsmallar.  
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Till VD/arbetsledare på…………………………………….            Bilaga 1. Sid 1 
  

För att elevens strävan och utveckling mot att bli en duktig yrkesutövare inom sitt område 
och för att slutligen bli anställningsbar, ställs det ett stort krav på oss som yrkeslärare, 
handledare och skola. Att stödja, men också att få ihop den praktiska kunskapen med det 
teoretiska är inte alltid lätt, där med vikten av att samverka. Vi har ett gott samspel med 
branscher i alla olika kategorier, och eftersom vår skola är ett yrkesgymnasium och att vår 
idé är uppbyggd på att eleven gör halva sin utbildning ute på företagen är det viktigt att 
eleven inte missar att få alla målen uppfyllda i kurserna även ute på sin praktik och kunna 
koppla dessa till vad vi i skolan lär ut. 

Jag heter Johanna Dahl-Madsen, jag är yrkeslärare inom måleri på Göteborgs Praktiska 
Gymnasium, men är även student vid Halmstads Högskola. Jag är i slutet av min utbildning 
och skall nu skriva mitt examensarbete på 15 hp. Jag har tillsammans med min kollega Pierre 
Brockmann skapat och utvecklat ett APU/APL uppföljningssystem som vi har använt oss av 
i ungefär en termin. Jag har valt att forska på detta system, om hur det upplevs att fungera. 
Dem som kommer att så i fokus till forskningen är eleven, handledaren och Yrkesläraren 
som har använt sig av detta system. Jag kommer att använda mig av kvalitativ metod vilket 
innebär öppna intervjuer. Och om möjligt kommer jag även dokumentera något besök med 
filminspelning. 

Deltagandet till denna undersökning kommer att vara helt frivillig och materialet kommer att 
användas konfidentiellt. Vilket innebär att det inte kommer att gå att identifiera vem det är 
som uttalat vad. Forsknings resultatet kommer att redovisas i början av december då 
examinationerna äger rum. 

Jag behöver ditt medgivande till att få kontakta och utföra dessa tänkta intervjuer på 
personal. Min undersökning kommer inte att belasta eller hindra er verksamhet, men 
kommer att eventuell göra intervjun på arbetsplatsen eller om möjligt erbjuda till ett möte 
efter arbetstid. 

Jag skickar med en intervjuguide som beskriver vilka frågor som kommer att ställas. Om du 
har några frågor får du alltid ringa mig, jag kommer att kontakta dig via telefon under de 
närmsta dagarna. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Johanna Dahl-Madsen  

Telefon. 0702-502291 
johanna.dahl-madsen@praktiska.se  
 

Handledare: Halmstad@Högskola  
                     Ewa Wictor 
                     ewa.wictor hh.se 
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Intervjuguide     Bilaga 1. Sid 2 

Öppningsfrågor: 

• Tillåtelse för att intervjua anställd/elev, från Chef/Vårdnadshavare. 

• När intervjun ägt rum. 

• Vilket kön den som blir intervjuad har? 

• Vilken ålder den intervjuade har och födelseår?  

• Vilken utbildnings bakgrund? 

• Hur lång yrkeserfarenhet?  

• Har behörighet som lärare? 

• Har gått Göteborgs Praktiska Gymnasiums handledarutbildning eller annan typ av 
handledarutbildning? 

• Tidigare erfarenhet av att ha praktikant? 

Förtydligande av mål och syfte med denna undersökning 

Eftersom halva tiden av yrkesutbildningen är arbetsplatsförlagd med 1250 poäng och vi 
fått kritik från skolinspektionen om att vi har elever som har haft svårt att se kopplingen av 
kursernas mål som skolan följer enligt läroplanen och den arbetsplatsförlagda utbildningen. 
Det har vart svårt för eleven och handledaren att förstå måluppfyllelsen och vetskapen om 
vilket betyg eleven har. Min undersökning kommer också visa om handledarnas roll som 
utbildare kommer att förtydligas genom APU/APL uppföljningssystemet. 

Intervjufrågor till handledarna  

1. Hur tycker du att matrisens uppbyggnad är? 

2. Tror du att eleven lättare kan förstå målen med det här systemet? 

3. Tror du att du förstår kursmålen bättre? 

4. Kan du se några nackdelar med det här systemet? 
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Till Handledaren för elev…………………………   Bilaga 2. Sid 1 

För att elevens strävan och utveckling mot att bli en duktig yrkesutövare inom sitt område 
och för att slutligen bli anställningsbar, ställs det ett stort krav på oss som yrkeslärare, 
handledare och skola. Att stödja, men också att få ihop den praktiska kunskapen med det 
teoretiska är inte alltid lätt, där med vikten av att samverka. Vi har ett gott samspel med 
branscher i alla olika kategorier, och eftersom vår skola är ett yrkesgymnasium och att vår 
idé är uppbyggd på att eleven gör halva sin utbildning ute på företagen är det viktigt att 
eleven inte missar att få alla målen uppfyllda i kurserna även ute på sin praktik och kunna 
koppla dessa till vad vi i skolan lär ut.   

Jag heter Johanna Dahl-Madsen, jag är yrkeslärare inom måleri på Göteborgs Praktiska 
Gymnasium, men är även student vid Halmstads Högskola. Jag är i slutet av min utbildning 
och skall nu skriva mitt examensarbete på 15 hp. Jag har tillsammans med min kollega Pierre 
Brockmann skapat och utvecklat ett APU/APL uppföljningssystem som vi har använt oss av 
i ungefär en termin. Jag har valt att forska på detta system, om hur det upplevs att fungera. 
Dem som kommer att så i fokus till forskningen är eleven, handledaren och Yrkesläraren 
som har använt sig av detta system. Jag kommer att använda mig av kvalitativ metod vilket 
innebär öppna intervjuer. Och om möjligt kommer jag även dokumentera något besök med 
filminspelning.     

Deltagandet till denna undersökning kommer att vara helt frivillig och materialet kommer att 
användas konfidentiellt. Vilket innebär att det inte kommer att gå att identifiera vem det är 
som uttalat vad. Forsknings resultatet kommer att redovisas i början av december då 
examinationen äger rum.   

Jag behöver ditt medgivande för utföra dessa tänkta intervjuer med dig. Min undersökning 
kommer inte att belasta eller hindra er verksamhet, men kommer att eventuell göra intervjun 
på arbetsplatsen eller om möjligt erbjuda till ett möte efter arbetstid. 

Jag skickar med en intervjuguide som beskriver vilka frågor som kommer att ställas. Om du 
har några frågor får du alltid ringa mig.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Johanna Dahl-Madsen  

Telefon. 0702-502291 
johanna.dahl-madsen@praktiska.se  
 

Handledare: Halmstad Högskola  
                     Ewa Wictor 
                     ewa.wictor@hh.se 
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Intervjuguide     Bilaga 2. Sid 2 

Öppningsfrågor: 

• Tillåtelse för att intervjua anställd/elev, från Chef/Vårdnadshavare. 

• När intervjun ägt rum. 

• Vilket kön den som blir intervjuad har? 

• Vilken ålder den intervjuade har och födelseår?  

• Vilken utbildnings bakgrund? 

• Hur lång yrkeserfarenhet?  

• Har behörighet som lärare? 

• Har gått Göteborgs Praktiska Gymnasiums handledarutbildning eller annan typ av 
handledarutbildning? 

• Tidigare erfarenhet av att ha praktikant? 

Förtydligande av mål och syfte med denna undersökning 

Eftersom halva tiden av yrkesutbildningen är arbetsplatsförlagd med 1250 poäng och vi 
fått kritik från skolinspektionen om att vi har elever som har haft svårt att se kopplingen av 
kursernas mål som skolan följer enligt läroplanen och den arbetsplatsförlagda utbildningen. 
Det har vart svårt för eleven och handledaren att förstå måluppfyllelsen och vetskapen om 
vilket betyg eleven har. Min undersökning kommer också visa om handledarnas roll som 
utbildare kommer att förtydligas genom APU/APL uppföljningssystemet. 

Intervjufrågor till handledarna  

1. Hur tycker du att matrisens uppbyggnad är? 

2. Tror du att eleven lättare kan förstå målen med det här systemet? 

3. Tror du att du förstår kursmålen bättre? 

4. Kan du se några nackdelar med det här systemet? 
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Samverkansavtal     Bilaga. 2. Sid 3 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om vad syftet till forskningen på området 
innebär. Jag är medveten om att mitt deltagande inte är bindande för någon på något 
sätt och jag är införstådd med att mitt deltagande kommer att vara anonymt, det 
kommer inte att gå att identifiera den intervjuade personens uttalanden. 

 

 

………………………………………………… 
Namnteckning 

 

………………………………………………… 
Namnförtydligande 

 

………………………………………………… 
Datum                   ort  
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Till vårdnadshavare för elev……………………………… Bilaga 3. Sid 1 

För att elevens strävan och utveckling mot att bli en duktig yrkesutövare inom sitt område 
och för att slutligen bli anställningsbar, ställs det ett stort krav på oss som yrkeslärare, 
handledare och skola. Att stödja, men också att få ihop den praktiska kunskapen med det 
teoretiska är inte alltid lätt, där med vikten av att samverka. Vi har ett gott samspel med 
branscher i alla olika kategorier, och eftersom vår skola är ett yrkesgymnasium och att vår 
idé är uppbyggd på att eleven gör halva sin utbildning ute på företagen är det viktigt att 
eleven inte missar att få alla målen uppfyllda i kurserna även ute på sin praktik och kunna 
koppla dessa till vad vi i skolan lär ut. 

Jag heter Johanna Dahl-Madsen, jag är yrkeslärare inom måleri på Göteborgs Praktiska 
Gymnasium, men är även student vid Halmstads Högskola. Jag är i slutet av min utbildning 
och skall nu skriva mitt examensarbete på 15 hp. Jag har tillsammans med min kollega Pierre 
Brockmann skapat och utvecklat ett APU/APL uppföljningssystem som vi har använt oss av 
i ungefär en termin. Jag har valt att forska på detta system, om hur det upplevs att fungera. 
Dem som kommer att så i fokus till forskningen är eleven, handledaren och Yrkesläraren 
som har använt sig av detta system. Jag kommer att använda mig av kvalitativ metod vilket 
innebär öppna intervjuer. Och om möjligt kommer jag även dokumentera något besök med 
filminspelning. 

Deltagandet till denna undersökning kommer att vara helt frivillig och materialet kommer att 
användas konfidentiellt. Vilket innebär att det inte kommer att gå att identifiera vem det är 
som uttalat vad. Forsknings resultatet kommer att redovisas i början av december då 
examinationen äger rum. 

Jag behöver ditt medgivande till att få kontakta och utföra dessa tänkta intervjuer med elev. 
Min undersökning kommer inte att belasta eller hindra elevens skolgång. Jag kommer 
eventuell göra intervjun på arbetsplatsen eller om möjligt erbjuda eleven att göra den i 
skolan. 

Jag skickar med en intervjuguide som beskriver vilka frågor som kommer att ställas. Om du 
har några frågor får du alltid ringa mig. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Johanna Dahl-Madsen  

Telefon. 0702-502291 
johanna.dahl-madsen@praktiska.se  
 

Handledare: Halmstad Högskola  
                     Ewa Wictor 
                     ewa.wictor@hh.se 
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Intervjuguide     Bilaga 3. Sid 2 

Öppningsfrågor: 

• Tillåtelse för att intervjua anställd/elev, från Chef/Vårdnadshavare. 

• När intervjun ägt rum. 

• Vilket kön den som blir intervjuad har? 

• Vilken ålder den intervjuade har och födelseår?  

• Vilken utbildnings bakgrund? 

• Hur lång yrkeserfarenhet?  

• Har behörighet som lärare? 

• Har gått Göteborgs Praktiska Gymnasiums handledarutbildning eller annan typ av 
handledarutbildning? 

• Tidigare erfarenhet av att ha praktikant? 

Förtydligande av mål och syfte med denna undersökning 

Eftersom halva tiden av yrkesutbildningen är arbetsplatsförlagd med 1250 poäng och vi 
fått kritik från skolinspektionen om att vi har elever som har haft svårt att se kopplingen av 
kursernas mål som skolan följer enligt läroplanen och den arbetsplatsförlagda utbildningen. 
Det har vart svårt för eleven och handledaren att förstå måluppfyllelsen och vetskapen om 
vilket betyg eleven har. Min undersökning kommer också visa om handledarnas roll som 
utbildare kommer att förtydligas genom APU/APL uppföljningssystemet. 

Enkät och intervjufrågor till eleverna 

1. Förstår du kopplingen mellan målen i teorin i skolan och din APU? 

2. APU uppföljning, hur den var innan och jämför den med hur den är nu, är det 
bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? 

3. Tycker du att du får ett mer rättvist betyg med det nya systemet?  

4. Hur upplever du att handledaren ser på din utbildning på ett annat sätt sedan vi 
startade det nya systemet? 
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Samverkansavtal från vårdnadshavare/elev   Bilaga 3. Sid 3 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om vad syftet till forskningen på området 
innebär. Jag är medveten om att mitt deltagande inte är bindande för någon på något sätt 
och jag är införstådd med att mitt deltagande kommer att vara anonymt, det kommer inte 
att gå att identifiera den intervjuade personens uttalanden.  

 

 

………………………………………………… 
Namnteckning 

 

………………………………………………… 
Namnförtydligande 

 

………………………………………………… 
Datum                   ort  
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För elev…………………………………..   Bilaga 4. Sid 1 

För att elevens strävan och utveckling mot att bli en duktig yrkesutövare inom sitt område 
och för att slutligen bli anställningsbar, ställs det ett stort krav på oss som yrkeslärare, 
handledare och skola. Att stödja, men också att få ihop den praktiska kunskapen med det 
teoretiska är inte alltid lätt, där med vikten av att samverka. Vi har ett gott samspel med 
branscher i alla olika kategorier, och eftersom vår skola är ett yrkesgymnasium och att vår 
idé är uppbyggd på att eleven gör halva sin utbildning ute på företagen är det viktigt att 
eleven inte missar att få alla målen uppfyllda i kurserna även ute på sin praktik och kunna 
koppla dessa till vad vi i skolan lär ut. 

Jag heter Johanna Dahl-Madsen, jag är yrkeslärare inom måleri på Göteborgs Praktiska 
Gymnasium, men även student vid Halmstads Högskola. Jag är i slutet av min utbildning och 
skall nu skriva mitt examensarbete på 15 hp. Jag har tillsammans med min kollega Pierre 
Brockmann skapat och utvecklat ett APU/APL uppföljningssystem som vi har använt oss av 
i ungefär en termin. Jag har valt att forska på detta system, om hur det upplevs att fungera. 
Dem som kommer att så i fokus till forskningen är eleven, handledaren och Yrkesläraren 
som har använt sig av detta system. Jag kommer att använda mig av kvalitativ metod vilket 
innebär öppna intervjuer. Och om möjligt kommer jag även dokumentera något besök med 
filminspelning. 

Deltagandet till denna undersökning kommer att vara helt frivillig och materialet kommer att 
användas konfidentiellt. Vilket innebär att det inte kommer att gå att identifiera vem det är 
som uttalat vad. Forsknings resultatet kommer att redovisas i början av december då 
examinationen äger rum. 

Jag behöver ditt medgivande till att få utföra dessa tänkta intervjuer med dig. Min 
undersökning kommer inte att belasta eller hindra din skolgång. Jag kommer eventuell göra 
intervjun på arbetsplatsen eller om möjligt erbjuda dig att göra den i skolan. Intervjun 
kommer att ta ca 1 timme. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Johanna Dahl-Madsen  

Telefon. 0702-502291 
johanna.dahl-madsen@praktiska.se  
 

Handledare: Halmstad Högskola  
                     Ewa Wictor 
                     ewa.wictor@hh.se 
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Enkät och intervjufrågor till eleverna   Bilaga 4. Sid 2 

1. Förstår du kopplingen mellan målen i teorin i skolan och din APU? 

2. APU uppföljning, hur den var innan och jämför den med hur den är nu, är det 
bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? 

3. Tycker du att du får ett mer rättvist betyg med det nya systemet?  

4. Hur upplever du att handledaren ser på din utbildning på ett annat sätt sedan vi 
startade det nya systemet? 
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 Bilaga 5. Sid 1 

Hur tycker du att matrisens uppbyggnad är? 

Handledare 1: 

Välgjort, enkel att förstå…  

Tycker du att den kunde vart större eller mindre? 

Nej den, e bra! Blir det för mycket blir man bara förvirrad. Allt finns ju med som sagt.  

Tycker du att betygslappen och måluppfyllelselappen är för lika? 

Ö ja de är ju identiska nästan, det är ju bara övertexten som är annorlunda. Jag har inget 
förslag. 

Handledare 2: 

Jag tycker verkligen den är skit bra, det blir mer, den är som en arbetsbeskrivning. Som 
den innan så var det mera vad har ni gjort? A det här har vi gjort. Det blev bara att man 
pratade om vad man hade gjort. Väldigt internt. Nu e det mycket lättare för mig att se vad 
han har gjort och att det är en massa mål som blir uppfyllda. Innan tänkte inte jag på nått 
av detta, Roffe visste inte häller vad jag hade gjort och man bara jobbade på liksom. Nu 
när ni kommer ut och ni visar upp målen i kurserna så är det, eller det blir liksom som ett 
kärnämne.  

Handledare 3: 

Det är ju jättebra att det har kommit igång med ett sådant uppföljningssystem, tycker jag.  
Jag tror att det bara är fördelar, och att alla kan läsa det, alla kan förstå. Formuleringen med 
målen. Det tror jag. Det är viktigt att alla bitarna följer med.  
 

Tror du att eleven lättare kan förstå målen med det här systemet? 

Handledare 1: 

Ja det blir väldigt tydligt såhär. Man ser ju punkterna.  

Handledare 2: 

Ja, han får ju större inblick i vad han behöver veta eller lära sig. Han kommer in i tänket 
tror jag. Han får ju tänka mycket själv, det är ju inte alltid jag står och observerar. 

Handledare 3: 
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Bilaga 5. Sid 2 

Tror du att du förstår kursmålen bättre? 

 
Handledare 1: 

Ja, det är mycket som är nytt. Men detta förstår till och med jag. 

Handledare 2: 

Ja det var ju de jag sa innan, det är mycket tydligare nu! 

 
Handledare 3: 
 
 

Kan du se någon nackdel med det här systemet? 

Handledare 1: 

Nej… öh det kan jag inte. Använder man den här har man ju mycket kontroll. Allt skrivs ju 
ner, man har ju ordning på grejerna.  

Handledare 2: 

Om man jämför detta med det förra systemet så ser jag bara fördelar med det här. 

Handledare 3: 
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Bilaga 6. Sid 1 

Förstår du kopplingen mellan målen i teorin i skolan och din APU? 

Elev 1: Ja det gör jag, det är klart att det som ni ser ute på vår praktik och får höra av våran 
handledare så vet ju ni vad vi behöver mer av i skolan. 

Elev 2: Du menar i karaktär? Ja det gör jag. Det är ju samma mål så ja det gör jag. Det är 
rätt så lågiskt.  

 

APU uppföljning, hur den var innan och jämför den med hur den är nu, är det bättre eller 
sämre, eller är det ingen skillnad? 

Elev 1: Alltså nu är det mycket bättre, nu ser ni hur man ligger till. Nu ser man vad man 
gör och hur det går i de olika ämnena. Den ända skillnaden är att ni går igenom målen. 

Elev 2: Det är mycket mer organiserat, det handlar mer om vad man har och såna saker. 
Det kändes bara som om ni kom ut och tittade vart vi var någonstans, nu partar ni om 
målen och det kommer ner på papper…  

Johanna: Vad är det som kommer ner på papper? 

Elev 2: Vad jag har gjort och hur långt jag har kommit i utbildningen och vad jag har klarat 
av. Och hur mycket jag klarar av själv. Nej bara att det har blivit bättre, det var så länge 
sedan vi gjorde det på det andra sättet.  

 

Tycker du att du får ett mer rättvist betyg med det nya systemet?  

Elev 1: Jag tror det i alla fall, jag har ju inte fått något betyg här ifrån skolan. 

Elev 2: Ja det tror jag eftersom att det känns som att det, ja just det att det kommer ner vad 
jag har gjort och hur mycket ut av det jag gjort. Och att många småmål i målet som jag 
klarar av och hur jag gjort det. Om jag använder knäskydd och handskar och a allt sånt 
kom ju med och vi pratar om det lite mer på något sätt. 

 

Hur upplever du att handledaren ser på din utbildning på ett annat sätt sedan vi startade det 
nya systemet? 

Elev 1: Ja det känns som det. Sedan vet inte jag om det är för att jag har kommit längre 
eller om det är pågrund utav systemet. Men de försöket att anpassa min utbildning så att 
jag uppfyller så många mål som möjligt. 
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Bilaga 6. Sid 2 

Elev 2: Jag har haft en uppföljning med Glenn och jag tror att han tyckte att det var lite 
mer ordenligt också. Eftersom vi satt och gick igenom och diskuterade lite mer om a jag 
tror att han tyckte att det var ordenligt. 

Johanna: Jag kommer ihåg att du sa en gång att vi kommer ut och bara pratar en massa 
med handledaren som inte angår skolan. Hur menade du då? 

Elev 1: Ja ni kunde prata om allt möjligt utom om mig, nu fokuserar ni på mig och min 
utbildning. Det tycker jag är bra! 

Johanna: Är det något annat du tänkt på som kretsar runt systemet?  

Elev 1: Ja att det är synd att vi inte fick detta från början i våran utbildning, det var synd. 
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 Bilaga 7. Sid 1 

Hur tycker du att matrisens uppbyggnad är? Ser du några brister på om hur den är 

uppbyggd? 

Yrkeslärare 1  

”För det första så hade jag och min kollega fel lapp, för det ska ju stå något annat på den 

som man använder när man skall betygsätta. Vi kan inte köra det som ni gör för eleven 

kommer att uppnå och jobba med alla mål på en ända dag eller flera gånger mellan varje 

uppföljning. Och det blir ju hur mycket som helst. Så jag har gjort så att jag gör 

uppföljning på det kursen som vi kör i skolan. De kan inte säga att idag har jag jobbat med 

”tapeter” så som dina elever kan, för det är så mycket mål som vi kan få med in i samma 

då… Jag och min kollega har kommit överens att bara följa upp kursen som vi jobbar med 

i skolan. Sedan när vi är klar med den i skolan så blir den betygsatt och då är den klar och 

vi börjar med nästa kurs. Då går vi inte igenom den igen utan lägger den bakom oss. Jag 

vet inte om vi gör rätt eller fel då.” 

Johanna: Nä det finns inte rätt eller fel, man måste anpassa det till varje program.  

”Det som är fördelen är ju att kopplingen skola och APUn blir ju ännu tydligare. Och vad 

målen säger. Då tjatar vi om målen både inne på skolan och på företaget. Ja just det 

medicin 1 kommer inte bil utlagd på APUn alls de kommer uppfylla alla mål inne på 

skolan för den är i princip bara teoretisk. Jag sa att ni kan ju i alla fall titta på hur det 

funkar på APLn för det handlar om läkemedel som de ändå inte får hantera ute.”  

Johanna: Ja ha men det är någon som gör det momentet då? 

”Ja det är en undersköterska som har delegering som får göra det då, eleven får aldrig göra 

det.” 

Johanna: ja ha men de får titta på? 

Lärare: Ja, det som är den stora skillnaden är att vi kommer att prata om målen och 

meningen med kursen… 
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 Bilaga 7. Sid 2 

Yrkeslärare 2  

”Bra, enkelt att förstå. Jag tycker att det vekar lättare när det är en riktad linje så som 

måleriprogrammet är, en kakelsättare skall bli eller kunna lite av allt inom bygg. ”Jag vill 

bli kakelsättare okej men då får du lära dig snickeri och mureri också” jag vet inte… jag 

tycker inte att det är grejen. Lite hum om hur en vägg byggs upp är okej men de skall ju 

armera, gjuta och kunna göra en lågform och sådant där, de skall ju bli plattsättare jag 

fattar inte tänket. Det blir splittrat.”  

Johanna: hur är det då om de är ute på företagen och gör halva utbildningen där, skall de gå 

med en snickare då eller?  

”Jag har ju gjort så att jag har satt eleverna på sådana företag som gör totalrenoveringar. 

Som inte bara sätter plattor. Och då får de med sig allt ihop. Det som är synd då är att de 

som vill bli duktiga plattsättare får inte bara lära sig det då.”   

”Det är bättre tycker jag att koncentrera sig på tre år att bli en ruggigt bra plattsättare” 

 

 

Johanna: Är GY-11 lättare att göra APL uppföljningssystemet på än GY-00? 

Yrkeslärare 1   

 

”Ja det är det ju, för att GY-11 är mer genomtänkt, det fanns betygskriterier som inte fanns 

med i målen och tvärtom i GY-00. Jag gav alla handledare en mapp med alla kursmålen 

och markerade med penna vilka mål som de kommer att göra ute på sin APU för att göra 

dem uppmärksamma på dem. Dem ser vilken kurs som vi jobbar med i skolan och vilka 

mål men behöver inte bry sig om dem som inte är markerade för det jobbar vi med i 

skolan.” 

Johanna: Ja vad smart! Kul det skall jag ta till mig! 
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 Bilaga 7. Sid 3 

”Jag känner att jag gör ett mycket bättre jobb nu än innan, för förut kom man och frågade, 

hej är allt bra? Vad har du jobbat med? Och det handlade mer om att vara social, helt 

oproffsigt! Nu är det helt annorlunda, man pratar om målen och lägger fokus på eleven och 

agerar professionellt mer som om man kommer från en skola, inte sitta ner och dricka kaffe 

och vara trevlig. Jag har lärt mig jätte mycket på det här, som inte har någon utbildning 

sedan innan.” 

Yrkeslärare 2  

”Det är lite för tidigt ännu. Jag var inne hos Pierre och kollade lite grann hur han hade 

gjort. Jag tror att det är lättare med GY 11 systemet.”  

”Jag vill bli skit bra på detta”  

Johanna: Upplever du att eleven förstår kursmålen bättre med det nya APU/APL 

uppföljningssystemet? 

 

Yrkeslärare 1  

”Ja men absolut! Bara det här att vi har suttit ner och diskuterat att vad som faktiskt menas. 

Och hur olika man tolkar vissa ord. Betyget är baserat på hur avancerat en elev kan utföra 

något, det står ju precis vad de skall kunna ju! Men så finns det som detta målet: Eleven 

skall ha kunskaper om hur omgivningen tillsammans med närstående och vårdare 

samspelar med den enskilda människans handlingsutrymme.!? Jag bara va? Det är ingen 

som förstår detta! det kan tolkas precis hur som helst.” 

Johanna: Vad säger de på skolverket? Har du frågar dem? 

Lärare: Nä kan man göra det? 

Johanna: ja jag och Pierre har ringt och frågat hur ska vi tolkat det här. 

Lärare: Har ni gjort det? Ja då får jag ringa och kolla det.  
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 Bilaga 7. Sid 4 

”En annan sak är att vi kan inte välja vad de skall lära sig, jag menar att om vi läser om 

livets slutskede, så kan inte vi såklart begära att eleven skall få vara med om det ute på sin  

praktik. Vi använder oss av loggbok då skall de skriva ner vad de har gjort efter varje gång 

de har vart ute. Och då kan vi när vi läser deras loggbok påminna dem om att här har du 

uppfyllt ett mål i den här kursen. Och att det blir naturligt för dem om man börjar redan 

frånbörjan att prata såhär.”   

Johanna: Det blir tydligare för eleven ute på företaget, blir de det för eleven här inne på 

skolan också? Hur då? 

Yrkeslärare 1 

”Ja vi skall använda oss utav en sådan där resultatprofil som du hade skapat. Det blir 

mycket lättare vid mentorssamtal, och jag ser hur och vad min kollega har gjort och tycker 

att det gått. Och att man ser om eleven har vart borta mycket eller om den har vart med. 

Det bästa e att man jobbar mot mål inte mot det sociala. Och handledaren är med och sätter 

ett rättvist betyg.” 

Yrkeslärare 2 

”De tycker att det är skönt att de inte behöver skriva så mycket. Men det har jag sagt att det 

kan de göra ändå, det är bra för dig själv. Då vet du själv vad du har gjort. Jag har ju 

massor med papper som man kan gå tillbaka och se vad de har gjort.”  

Johanna: Förstår de målen? 

”Jag tror det, jag har ju satt mig ner med några och det verkar så.” 
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