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Förord  
Vi är två obehöriga yrkeslärare som arbetar på Bygg- och anläggningsprogrammet i norra 
Dalarna respektive Södermanland. Under vår studietid så har vi pratat mycket om rättvis 
bedömning och behovet av bedömningsmatriser. När vi skulle göra vår 
fördjupningsuppgift så gjorde vi några egna bedömningsmatriser i olika byggkurser och 
testade dessa med elever som reagerade positivt på det arbetssättet, då delade vi tanken på 
att göra en bank med olika matriser som hela Sveriges bygglärare kan få tillgång till för 
att stärka en likvärdig bedömning för alla byggprogram. I detta arbete riktar vi fokus på 
att undersöka en matris som vi har konstruerat till APL1-perioden för att se vilka problem 
men även fördelar den kan ge handledare på APL-plats när de förmedlar sin bedömning 
av eleven till ansvarig och betygssättande lärare. Ett stort tack till alla som tagit sig tid till 
att ställa upp på intervjuer och till vår handledare Mats Lundgren som har gett oss väg-
ledning och goda råd genom hela processen.    
 
 
Eskilstuna och Mora 2013-04-02 
 
 
Henrik Lundgård & Mikael Nygren 

                                                             
1 1 APL står för arbetsplatslärande i GY11, den period som elev är på handledarledd praktisk utbildning i före-
tag. 
 
2 GY11 är den nya utbildningsreformen, Gymnasieskola 2011, med bland annat ett nytt betygssystem A-F. 
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Sammanfattning  
En stor del av sin gymnasieutbildning i de praktiska programmen, minst 15 veckor 
(Skolverket, 2012), gör eleverna ute på en arbetsplats. Det gör att det är av stor vikt att 
eleverna får en likvärdig och rättvis bedömning från sin praktik. Att bedöma elever på 
APL är något som inte alla handledare har någon större erfarenhet av trots att några har 
haft elever förut, det vanligaste har varit att bedömningen skett muntligt med läraren. 
Även de flesta handledare som har erfarenhet av bedömningsmatriser upplever det som 
krångligt och svårt. Syftet med det här examensarbetet är att det ska resultera i en 
bedömningsmatris för eleven, handledaren och läraren som fungerar i den nya 
gymnasieskolan, Gy112, när eleven är på APL-praktik. Vi ville få till en 
bedömningsmatris som visar kunskapskraven förenklat så att handledarna ute på 
byggarbetsplatserna lättare kan bedöma eleverna efter kunskapskraven, matrisen kan vi 
lärare sedan använda som stöd när betygen ska sättas. När matrisen var klar så gjorde vi 
sexton intervjuer på de olika arbetsplatserna med handledarna, vi hade gjort en 
intervjumall som vi utgick ifrån när vi ställde frågorna. 
  

                                                             
2 GY11 är den nya utbildningsreformen, Gymnasieskola 2011, med bland annat ett nytt betygssystem A-F. 



 

4 
 

Innehållsförteckning 
 
Förord ...................................................................................................................................................................................... 2	  
Sammanfattning ...................................................................................................................................................................... 3	  
1. Introduktion ....................................................................................................................................................................... 5	  

1.1 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................................... 5	  
2. Tolkningsram ...................................................................................................................................................................... 6	  

2.1 Yrkeslärares roll och ansvar för APL-elever……………………………….…………………………….6 

2.2 Bedömningsarbetet…………………………………………………………………………..………….6 

2.3 Effektiva former och rutiner för betygssättning .................................................................................................... 7	  
2.3.1 Planering, genomförande och utvärdering ...................................................................................................... 7	  

2.4 Kvalitetsskillnad på arbetsförlagd utbildning (APU) ............................................................................................. 8	  
2.4.1 Att bedöma elevers yrkeskunskaper……………...……………………………………………………8 

2.5 Kunskapskraven överskådligt……………………………………..……………………………………..9 

3. Metod…………………………………………………………………...…………………………………11 

3.1 Datainsamling ............................................................................................................................................................ 12	  
3.2 Bearbetning och tolkning av data ........................................................................................................................... 13	  
3.3 Etiska överväganden (14 pkt) .................................................................................................................................. 13	  

4. Resultat .............................................................................................................................................................................. 15	  
4.1 Utbildningen av APL-handledare………………………………………………………………………15 

4.2 Handledarnas omdömen om bedömningsmatrisen ............................................................................................. 15	  
    4.3 Sammanfattning………………………………………………………………………………………..16 

5. Diskussion och slutsatser ................................................................................................................................................ 18	  
Referenser .............................................................................................................................................................................. 20	  
 



 

5 
 

1. Introduktion  
Ett stort problem för lärare i yrkesämnen är att få en rättvis bedömning av eleverna ute på 
deras praktikplatser från APL-handledarna på de olika byggföretagen, stora som små. I 
den nya gymnasiereformen GY11 så kallas den praktiska del som elever på praktiska 
program utför APL, det som före första juli 2011 hette APU3. Handledarna på de olika 
arbetsplatserna är byggnadsarbetare som oftast inte har någon utbildning för att ta hand 
om elever från skolan, en handfull av dem har fått en tvåtimmars utbildning från STAR4. 
Det vanligaste är att någon lämplig byggnadsarbetare i ett företag med lämpliga arbets-
uppgifter blir handledare och får en elev att ta hand om.  
 
När yrkeslärare för en diskussion med APL-handledare för att få en bedömning så är det 
väldigt svårt att få några konkreta svar ur dem. De tycker ofta att om eleven jobbat bra så 
har de inte något mer att tillägga. Det är mycket vanligt att en del handledare är väldigt 
pragmatiska och skickliga hantverkare, men att de vill tillbaka till arbetet så fort som 
möjligt. De kan helt enkelt ha svårt att förmedla sin tysta yrkeskunskap eller så har de ett 
arbete som just under besöket är under tidspress. För att underlätta för handledaren att 
sätta ord på elevens kunskaper på ett så enkelt, men ändå relevant vis, efter Skolverkets 
(2011) regelverk, så har vi utvecklat en bedömningsmatris (figur 2, 2.5) för APL-elever 
med utgångspunkt i Skolverkets kunskapsmatris. Matrisen kan eleverna ta med sig till 
praktikplatsen så att handledaren kan sätta sig in i betygskriterierna när de passar dem. De 
äldre matriserna var anpassade för APU och överensstämde inte med GY11:s kursmål 
och betygssystem, dessutom tyckte vi att de var alltför trubbiga ur bedömningssynpunkt. 
Vår förhoppning är att vi i studien kan visa vilka problem och förtjänster som en bedöm-
ningsmatris kan innebära för bedömningen av elever på APL.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar   
I den här studien undersöks hur några handledare på byggarbetsplatser bedömer hur en 
nyutvecklad bedömningsmatris uppfattas fungera. För att få svar på det ställer vi oss föl-
jande frågor:  
 

• Hur väl fyller bedömningsmatrisen sitt syfte i praktiken? 
• Vilka problem och möjligheter uppstår när bedömningsmatrisen används? 
• Vad upplevs som positivt och negativt med matrisen? 

 
Med utgångspunkt i studiens resultat ställs sedan frågan om bedömningsmatrisen funge-
rar på ett sådant sätt att den kan bidra till att ger den ansvarige yrkesläraren underlag för 
att bedöma de förmågor som eleverna förväntas utveckla under sin APL.  
 

                                                             
3 APU stod för arbetsplatsutbildning i den gamla gymnasiereformen. 
4 STAR är en stiftelse utan vinstintressen som arbetar för att rusta byggbranschen för framtiden och är en 
samlande näringslivs- och branschplattform som verkar för företag och anställda i bygg- och fastighetssek-
torn.  
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2. Tolkningsram  
Här beskrivs vilka regler som gäller för yrkeselevernas arbetsplatsförlagda lärande 
(APL). Här beskrivs också på branschens och skolans avtal om vad som gäller för 
parterna samt lärarens roll som spindeln i nätet. Avslutningsvis redogörs en rapport från 
Skolinspektionen (2011) med fokus på APU.  
 
2.1 Yrkeslärares roll och ansvar för APL-elever  
Lärarens roll beträffande APL är att fungera som en organisatör genom att hålla kontakt 
med såväl elev, handledare, företag, bransch, skolledning och även föräld-
rar/vårdnadshavare. Läraren fungerar också som en administratör som dels kallar till 
branschråd, men har också som ansvar att allt eleven gör faktiskt dokumenteras och be-
döms samt att avtalen faktiskt skrivs och följs. Läraren har även en roll som myndighets-
utövare, kontraktsskrivare, försäkringar måste gälla, tider måste följas då bidrag ska utgå 
till elev, men även en ersättning till företag och handledare. Läraren är också den som 
utbildar handledaren, ett ytterst viktigt uppdrag då elevens arbete ska betygsättas på ett 
rätt och riktigt sätt och där det kommer att krävas en mycket god pedagogisk kompetens 
(SOU 2011:72). 
 
2.2 Bedömningsarbetet 
I Skolinspektionens (2011) rapport: Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken kan man 
läsa att: “Förutom att vara skickliga i sitt yrke ska handledare känna till skolans krav på 
elevens utbildning, kunna stötta eleven i lärandet och inväxandet i yrkesgemenskapen 
samt kunna samverka med skolans lärare” (Skolinspektionen 2011:2 s. 19). Skolverket 
skriver i en rapport (2011) att eleven ska ha en handledare med nödvändiga kunskaper, 
erfarenheter och vara lämplig för uppdraget. Oftast är det mycket duktiga handledare som 
eleverna kommer ut till, men om de har nödvändiga kunskaperna och erfarenhet som 
Skolverket kräver att de ska ha det kan man som lärare inte säkert veta. Vidare så ska 
APL-platsen och skolan samarbeta om praktiken och handledarna ska ge omdömen om 
elevens kunnande, men de sätter inte något betyg (Skolverket 2011).  
 

Vid apl och lärlingsutbildning bygger en stor del av bedömningen på handledarens 
iakttagelser av eleven. Handledaren ute på arbetsplatsen ger underlag för betyg, 
medan det är läraren som ansvarar för betyget. Bedömningsarbetet blir lättare om 
läraren och handledaren har en gemensam grund för sina samtal om elevernas 
kunskapsutveckling. För att få en samlad bild av en elevs kunskap kan man 
använda olika typer av dokumentation som underlag, till exempel kunskapsmatriser 
och kunskapsprofiler. Dokumentationen kan användas vid regelbunden 
återkoppling, självutvärderingar, betygssättning och utvecklingssamtal. (Skolverket 
2011, s. 34-35). 

 
I Nationella lärlingskommitténs slutbetänkande (SOU 2011:72)  sägs att skillnaden mellan 
bra och dåliga platser för APL oftast beror på hur kontakten mellan arbetsplats och skola 
är organiserad. För att få en rättssäker och likvärdig bedömning är hanteringen med 
kvalitetssäkring och uppföljningens form för detta avgörande. En sådan kvalitetssäkring 
och uppföljning bör ske med återkommande trepartssamtal med lärare, elev och 
handledare baserat på utbildningskontraktet med detaljerade beskrivningar. Uppföljningar 
kan dock vara både komplicerade och dyra vid långväga besök, bil ska bokas i förväg, 
handledaren ska kontaktas för att stämma av tid och plats. Det gäller då att både 
handledare och elev är närvarande på besöksdagen för att trepartssamtalet och en bra 
kontakt ska kunna etableras.  Handledaren har en nyckelroll när det gäller bedömning och 
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bör ha genomgått en handledarutbildning för att veta vad uppdraget går ut på, men endast 
20 % av handledarna fullföljer utbildningen. Skolan ska regelbundet besöka 
arbetsplatserna för att systematiskt stämma av hur eleven ligger till enligt kursmålen. Det 
är en mycket komplicerad och viktig uppgift när betyg sätts av läraren i samråd med 
handledaren, vilket kräver konsensus av tolkning och inställning till kriterier och kursmål.    
 
2.3 Effektiva former och rutiner för betygssättning 
Skolans regler för bedömning och betygssättning säger att läraren ska utnyttja all 
information och kunskap till examensmålen som eleven tillägnat sig både genom 
undervisning och annat sätt i förhållande till nationella kunskapskrav i de olika kurserna. 
Utifrån examensmålen ska läraren utvärdera elevens kunskaper efter kursinnehåll. 
Läraren ska ha effektiva former och rutiner som speglar elevens kunnande som grund för 
betygssättning samt informera elev och vårdnadshavare om kunskapsutveckling och 
skolsituation (SKOLFS 2011:144). Läraren bedömer både summativt och formativt, den 
summativa bedömningen gör man när ett moment eller övning är klar som grund för en 
slutbedömning t.ex. till ett betyg. Den formativa bedömningen görs kontinuerligt under 
en övning eller ett moment, dess syfte är att vara ett stöd för alla parter i lärprocessen, det 
gör att det finns tid att korrigera och anpassa undervisningen. Arbetet med den formativa 
bedömningen ger säkrare och bättre summativ bedömning och en mera engagerad elev 
eftersom de själva medverkar och får återkoppling under lärprocessen. Cristian Lundahl 
(Skolverket 2013) påpekar även vikten av att göra täta avstämningar som medför det po-
sitiva att eleverna reflekterar över meningen med vad de gör. Då eleverna ska vara ute på 
sin APL under minst 15 veckor av studietiden så vill vi gärna ha in den bedömning hand-
ledarna gjort av eleven, vilket kommer att vara både en formativ och summativ bedöm-
ning då utvecklingen av eleven under den här tiden ska bedömas formativt samt att vi 
som betygsättande lärare naturligtvis vill ha en summativ åsikt kring eleven som vi kan 
ha med oss som stöd när det är dags för oss att sätta betyget. 
 

2.3.1 Planering, genomförande och utvärdering 
Skolverket pekar i en rapport (2011) ut det som är viktigast när man ska bedöma elever. 
 

Bedömningen kan delas in i tre faser: planering av arbetet, genomförande och 
utvärdering.  
 
Planeringen innebär att man måste fråga sig varför man gör bedömningen. Utifrån 
det väljer man former för bedömningen och samlar på sig dokumentation. 
 
Genomförandet kräver att arbetsuppgifterna måste utföras i en realistisk miljö 
med relevanta arbetsredskap, material och hjälpmaterial.   
 
Utvärderingen kan bestå av både själv- och kamratvärderingar. Eleverna kan själva 
dokumentera händelser, processer och resultat genom digitala bilder eller filmer, 
flödesscheman, ritningar, kalkyler och ljudupptagningar.  

 
När handledaren eller läraren bedömer eleven så ska det dokumenteras och då krävs det 
att bedömarna med egna ögon bedömer hur uppgiften utförts. Detta görs efter tolkningar 
av målen där yrkeskunskaper och nyckelkvalifikationer kan vara grunder för 
bedömningen. Några exempel på yrkeskunskaper och nyckelkvalikationer är hur eleven 
samarbetar, förmågan att lösa problem och förmågan att ta egna initiativ. Något som 
också är av stor vikt är handlaget och kunskapen om maskiner samt materialkunskap och 



 

8 
 

hur noggrant arbetet är utfört. För att kunna bedöma allt detta måste läraren beskriva vad 
som ska bedömas redan i planeringsstadiet. Eleverna kan på egen hand dokumentera vad 
de gjort genom till exempel bilder och loggbok, detta gör att de ges möjlighet till 
reflektion över vad som gjorts under arbetets gång. Att reflektera gör att eleverna blir 
medvetna om sina styrkor och svagheter det gör i sin tur att de utvecklas som 
yrkesarbetare (Skolverket, 2011).    
 
2.4 Kvalitetsskillnad på arbetsförlagd utbildning (APU) 
Skolinspektionen (2011) granskade kvaliteten på yrkesförberedande utbildningar med 
fokus på APU och bedömning av elever och då främst på elevens motivation och det egna 
ansvaret. I rapporten beskrivs att för att ge instruktioner om vad som förväntas av handle-
darna har skolorna erbjudit handledarutbildningar, men intresset har varit så dåligt att 
många skolor har slutat att erbjuda dessa. Handledarna på arbetsplatserna menade att de 
inte hade tid eller angav andra orsaker till att de inte kunde deltaga på utbildningarna, 
detta gjorde att det var svårt att gemensamt ta tillvara på erfarenheter. Mycket vanligt var 
att elever på APU inte blev bedömda alls eller på felaktiga eller oklara grunder, vilket 
innebar att betygen inte blev likvärdigt bedömda eller korrekta på en stor del av utbild-
ningen. I t.ex. en intervju med en elev och en handledare visade det sig att varken eleven 
eller handledaren inte visste hur APU:n påverkade betyget, men att de trodde att det på-
verkade mycket, vilket eleven hoppades eftersom han presterade mer på praktiken. Det 
visade sig att det fanns stora kvalitetsskillnader på den arbetsförlagda utbildningen i de 
olika skolorna med den slutsatsen att man inte kan säga att den blir likvärdig för eleverna. 
På skolorna tyckte de ansvariga att orsaken till att det inte fungerade var en kombination 
av snäv produktionsinriktning och de outbildade handledarna. En annan orsak är att före-
tagsklimatet är tuffare med kortsiktigt agerande tvärtemot skolan som arbetar långsiktigt. 
Av 39 skolor var det endast fyra som gjorde korrekta och likvärdiga bedömningar av de 
arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen. Dålig uppföljning, kommunikation och be-
dömningsmallar som riktar in sig på fel saker var de vanligaste problemen med den följ-
den att de flesta handledare inte visste att APU:n ska betygssättas efter kriterier och mål 
som finns uppsatta. Istället fick handledaren frågor om hur eleven har betett sig och den-
nes personliga egenskaper, i bästa fall fångade det upp generella kompetenser enligt pro-
grammål och läroplan men oftast saknade det kopplingar till läroplanen och yrkeskun-
skaper i de olika kurserna. Skolverket (2013) ska, med hjälp av erfarenheter från ett 
forskningsprojekt (ALF12015) vid Umeå universitet, lämna förslag på ett stödverktyg 
som ska underlätta för huvudmän och arbetsplatser att bedöma den arbetsplatsförlagda 
delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Skolverket menar att ett stödverktyg ska 
utformas så att handledare och lärare ska kunna koppla arbetsuppgifter till centralt inne-
håll, alltså det som undervisningen i kursen ska behandla, visa hur stor del av kurserna 
som är arbetsplatsförlagda, innehålla bedömnings-, planerings-, utvecklings- och treparts- 
samtal med handledaren. Fördelen med ett sådant verktyg är att elevernas kunskaper be-
tygsätts likvärdigt med den skolförlagda utbildningen. 
 
2.4.1 Att bedöma elevers yrkeskunskaper 
Det pedagogiska yrket kräver mer än undervisning, planering och genomförande. Peda-
gogen behöver även vara skicklig och flexibel som utvärderar sina samtliga lektioner om 
vad som var bra och vad som behöver göras bättre till nästa lektion. För att kunna förbe-
reda sig till nästa lektion bör pedagogen reflektera över utvärderingen så att eleverna ser 
en tydlig förbättring och skapa en väl förberedd lektion som kopplar det nya stoffet till 
                                                             
5 ALF1201- Arbetsplatsförlagda lärandet inom försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, en pilot-
studie JERV RESEARCH 2012-05-23. 
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det gamla stoffet /…/” Den röda tråden”.  
 
Jan Morawski (2012)6 menar att pedagogens utmaning är att skapa en situation där eleven 
upplever lärandet som positivt, lustfyllt och önskvärt. Eleven ska vilja vara i skolan. Sam-
tidigt som det är en balansgång mellan att låta hela gruppen växa och att lyfta varje elev. 
Innehåll konstrueras alltid på ett visst sätt och eleverna relaterar alltid till sina erfaren-
heter på något sätt till det innehåll lärarna konstruerar.  
 
Efter att läraren konstruerat en uppgift och eleven utövat den så är det dags för bedöm-
ningen, något som en yrkeslärare gör fortlöpande då det inte enbart är ett prov som avgör 
bedömningen utan saker som sker under resans gång. I en praktisk undervisningssituation 
på skolan så är uppgiften uppbyggd så att eleven har en chans att utveckla sig själv och 
sina kunskaper. En s.k. progression, ett moment som går att bygga vidare på och utveckla 
och som är utarbetat efter ämnets syfte, centralt innehåll o.s.v. Den här delen är således 
mycket enklare att bedöma på skolan än för en APL-handledare som inte har specifika 
moment att tillgå. Om samtliga lärare använder sig av just dessa matriser som vi tagit 
fram i respektive kurs så ju ökar det möjligheterna att bedömningen mer rättvis då vi be-
dömer samma saker utifrån Skolverkets riktlinjer. De matriser som vi tagit fram arbetas 
med hela tiden som ett levande dokument och används i bygghall tillsammans med elev i 
praktiken, det blir tydligt både för elev och lärare vad som ska göras och hur resultatet 
ska vara för respektive betyg.  
 
I Skolverkets Bedömning i yrkesämnen– dilemman och möjligheter (2011) så försöker 
man att förtydliga de dilemman yrkeslärare stöter på ytterligare och där man visar på be-
dömningens grundläggande frågor. Det finns fem grundläggande frågor som gäller alla 
former av bedömning, inte bara bedömning av yrkeskunnande: 
 
• Varför ska bedömning göras? 
• Vad ska bedömas? 
• Vem ska göra bedömningen? 
• Hur ska bedömningen gå till? 
• När ska bedömningen ske? 
 
 
 
 
2.5 Kunskapskraven överskådligt 
Den bedömningsmatris (se figur 2 nedan) som vi utvecklat och vars funktion testas i den 
här studien är avsedd som ett stöd för handledare på APL-platser. När vi konstruerade 
bedömningsmatrisen (se figur 2, 2.5) så utgick vi från Skolverkets (2012) kunskapskrav 
(se bilaga 1) i byggkurserna Trä och Hus7, eftersom det var till elever i årskurs tre där 
dessa kurser ingår som vi har intervjuat. Att vi lade till de egna bedömningspunkterna 
närvaro, tidspassning, intresse och motivation gjorde vi för att på ett positivt och tydligt 
sätt vara ett led i vår strävan att försöka forma anställningsbara elever då det kanske inte 
bara är Skolverkets riktlinjer som är intressant för oss lärare och branschen. 
Arbetsledarna värdesätter ordningssinne, hålla tider och följa regler högst (Skolverket 
2011). Tanken vi hade var att det skulle bli enklare och mer överblickbart att se 
kunskapskraven i bedömningsmatrisen för de olika kunskapskvaliteterna där handledaren 
                                                             
6 Jan Morawski i en föreläsning på Högskolan Dalarna. 
7 TRÄBYG0, HUSHUS01, HUSHUS02 och HUSHUS03. 
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kan sätta ett omdöme. Bedömningsmatrisen är uppbyggd på ett överskådligt sätt där alla 
punkter som ska bedömas enligt kursplanen finns med och där det finns utrymme för att 
handledaren enkelt ska markera hur man upplever att eleven ligger till i en 
betygsmarkerad skala, samt ett övrigt utrymme för egna kommentarer.  
 

 
Kunskapskvalitet E D C B A 

1. Arbetsmiljö 
Hälsa, säkerhet och ett ergo-
nomiskt arbetssätt. 

Eleven gör en enkel riskbedömning och 
anpassar vid behov, och i samråd med hand-
ledaren. Eleven arbetar säkert med hänsyn till 
hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. 

 Enkel 
Riskbedömning 
 

 Riskbedömning 
välgrundad 

Omdöme      

2. Planering & Pro-
blemlösning 

Enklare planering och beräk-
ningar för att lösa arbetsupp-

giften. 
 

Eleven löser eventuella problem i samråd 
med handledaren. Eleven väljer i samråd 
med handledaren rätt maskiner, metod och 
material för uppgiften. Eleven planerar, orga-
niserar samt utför med visst handlag enkla 
arbetsuppgifter. När eleven samråder med 
handledare bedömer hon eller han med viss 
säkerhet den egna förmågan och situationens 
krav. 

 I samråd 
>>efter samråd 
Visst handlag 
>>Gott handlag 

 Gott handlag  
mkt gott hand-
lag 

Omdöme      

3. Handhavande av 
verktyg och maski-
ner. 

Verktyg och maskiner för 
olika ändamål, handhavande 

och skötsel. 

Eleven planerar, organiserar samt utför med 
visst handlag enkla arbetsuppgifter. Eleven 
väljer i samråd med handledaren rätt maski-
ner, metod och material för uppgiften. När 
eleven samråder med handledare bedömer 
hon eller han med viss säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 

 I samråd  
efter samråd 
Visst handlag 
Gott handlag 

 Gott handlag  
mkt gott hand-
lag. 

Omdöme      

 
Kunskapskvalitet 

 
               E 

 
D 

 
             C 

 
B 

 
        A 

4. Kvalitet på genom-
fört 
Arbete. 
 

 

Eleven planerar, organiserar samt utför med 
visst handlag enkla arbetsuppgifter. Eleven 
väljer i samråd med handledaren rätt maski-
ner, metod och material för uppgiften. 

 I samråd 
efter samråd 
Visst handlag 
Gott handlag 

 Gott handlag  
>> mkt gott 
handlag. 

Omdöme      

5. Förmåga att sam-
arbeta och 
kommunicera 

I arbetet samverkar och kommunicerar eleven 
med andra samt använder fackspråk 

 med viss sä-
kerhet 

 utomordentligt. 

Omdöme      

6. Förmåga att arbeta 
självständigt. 
 
 

Under arbetets gång upptäcker eleven even-
tuella problem som uppkommer och löser 
dem i samråd med handledare. 

  
>>efter samråd 
Visst handlag 
>>Gott handlag 

   
>> självgående. 
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Omdöme      

      7. Närvaro Hög frånvaro.    Alltid närva-
rande. 

Omdöme      

       8. Tidspassning Kommer ofta försent.    Kommer alltid i 
tid. 

Omdöme      

        9. Intresse och        
            Motivation 
(egenskaper/engagemang) 

Ganska svagt    Utomordentligt. 

 
Figur 2. Bedömningsmatris för bedömning av APL 
 
 
Kunskapskraven (Skolverket 2011) är, som vi uppfattar det, inte tillräckligt tydliga i de 
olika betygsnivåerna E till A, det gjorde att det blev svårt för oss att göra ett enkelt un-
derlag i matrisen. Till exempel, för betyget C i kunskapskraven så står det: ”I planeringen 
väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod 
som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val /…/”. För betyget 
A i kunskapskraven har man endast lagt till: ”Dessutom motiverar eleven utförligt och 
nyanserat sina val/…/”. Skillnaden mellan utförligt och utförligt och nyanserat blir svår-
förklarlig. Det är inte heller någon skillnad mellan C och A när elevens problemlösnings-
förmåga bedöms. Återkommande ord som till exempel i samråd, efter samråd, med viss 
säkerhet, med säkerhet gjorde att handledarna blev förvirrade när de läste kunskapskra-
ven (se bilaga 1) i sin helhet, kommentaren från en handledare att ” det är ju nästan ingen 
skillnad” sammanfattar deras uppfattning på ett bra sätt. Kunskapskraven beskrivs på ett 
överskådligare sätt i bedömningsmatrisen som gör att det blir lättare för en handledare att 
hantera. Det vi gjorde var att lägga in kunskapskvaliteterna var och en för sig (se figur 2) 
och kunskapskraven i en något förkortad version, dock följer kunskapskraven med som 
en bilaga till bedömningsmatrisen. Detta dokument ska också skrivas under och 
tillstyrkas med både namnteckning och datum för utfärdande av såväl handledare och 
ansvarig lärare. Till detta så följer även riktlinjer från Skolverket (2011) på vilka 
kunskapskrav som gäller för de olika nivåerna av betyg. Vår förhoppning är att vi ska 
lyckas få ett nationellt system för bedömning som alla lärare, handledare och elever kan 
utgå ifrån. Förhoppningen är således att undersökningen vi gör ska falla i belåtenhet hos 
våra handledare och att vi kan dokumentera detta för att sedan sprida den vidare till 
samtliga yrkeslärare i riket.  
 
 
 
3. Metod  
Vår första tanke var att genomföra undersökningen som en fallstudie, vilket vi tyckte 
lämpade sig för att fokusera en specifik situation. (Kvale & Brinkmann, 2009) till exem-
pel en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en 
grupp individer, en organisation eller en situation (Patel, & Davidsson, 2003). Men efter 
samråd med handledare och examinatorer på högskolan så beslutade vi oss för att namnge 
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det som ett experiment istället. Experiment enligt Wikipedia skiljer sig från andra under-
sökningsmetoder genom att undersökaren har en aktiv roll i att sätta igång den kausala 
process som ska undersökas då syftet med ett experiment oftast är att pröva en hypotes, 
något som vi fann lämpligare. 
 
3.1 Datainsamling  
Vi hade i detta arbetet tänkt använda oss av två olika metoder för att insamla information, 
så kallad triangulering. En fördel med att använda två eller flera datainsamlingsmetoder 
är att man kan studera en frågeställning i olika sammanhang och tolka variationer som 
genererar ett rikare underlag (Patel & Davidsson 2003). En nackdel är att det blir svårare 
att analysera svaren om de motsäger varandra. Vår planering var att göra en enkät till 
APL-handledare i Eskilstunaregionen och intervjuer i Moraregionen, riktad mot olika 
företag, både stora och små med handledare i olika åldrar. Nu blev det inte så då 
bortfallet på enkätsvaren blev för stort så att någon utvärdering kunde göras. Intervjuerna 
gick till så att vi stämde av var eleverna hade sina APL-platser och storleken på företagen 
och vilka som var handledare på praktikplatserna för att ett stort spann på antalet 
anställda i företagen och en så stor spridning av ålder som möjligt på de intervjuade 
handledarna. Att vi valde intervjuer berodde främst på det ringa antalet informanter, men 
även på det faktum att vi ville få en annan och djupare kunskap än den kvantitativa ofta 
fragmentiserade kunskapen (Patel & Davidsson 2003). ”I en kvalitativ forskningsintervju 
produceras kunskap socialt mellan intervjuare och intervjuperson” (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 98). Det kan även göra att respondenten släpper på garden och svarar mera 
ingående, intressantare och mera oväntat än den kvantitativa bearbetningen som mera 
visar mätvärden på enkätfrågor. 
 
När det var dags för oss att åka ut och hälsa på APL-elever så gjorde vi en översikt på 
vilka företag som var lämpliga både vad som gällde närhet, storlek och tillgång till erfar-
na utbildade handledare. Tyvärr så var den enda utbildade handledaren i Moraområdet 
sjuk så där blev det åtta företag med endast outbildade handledare. Det vi gjorde på våra 
rundor till de olika arbetsplatserna var att fråga om vi kunde få återkomma och göra en 
intervju angående bedömningsmatrisen som eleverna hade med sig. På samma gång pas-
sade vi också på att få informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2009) från undersök-
ningspersonerna, man talar då om att det är frivilligt, syftet och att det är konfidentiellt 
samt vem som får tillgång till intervjun (se även punkt 3.3). Något som var väldigt bra 
var att kunna använda mobiltelefonens applikation för inspelning, smart voice recording 
(Google play butik 2013), som var helt suverän då ljudet var utmärkt dessutom var den 
användarvänlig med tidsangivelse och att det var enkel att skriva in var och med vem 
man hade varit och intervjuat. Det som var en nackdel med att åka ut och intervjua hand-
ledarna var att det upplevdes som att de inte tyckte att bedömning av eleverna var högsta 
prioritet. På en arbetsplats var det väldigt mycket oljud för att den handledaren ville göra 
intervjun just då och där, på en annan arbetsplats var det rast och då var det kortspel med 
informella samtal som gällde och när rasten var slut så var det arbete som gällde. Det var 
endast på ett fåtal arbetsplatser som handledaren tog sig tid att gå ifrån arbetet en liten 
stund och svara på frågorna i arbetsbarackerna där arbetarna tar sina raster. 
 
 Sammanlagt har vi intervjuat åtta APL-handledare från vardera orter, totalt 16 personer, 
med hjälp av nedanstående intervjuguide där samtliga frågor, med olika följdfrågor, ställ-
des vid samma tillfälle. 
 

1. Hur tyckte du att upplägget på den här matrisen var? 
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2. Vad var bra? 
3. Var det något som inte var bra/oklart? 
4. Saknar du någon frågeställning? 
5. Tycker du att det finns bättre sätt att bedöma APL-elever på, iså fall hur? 
6. Räcker tiden till för att fylla i en sådan här matris? 
7. Önskas mer handledarutbildning? 
8. Ev. för/nackdelar i samtliga frågeställningar? 
9. Önskas matrisen i pappersform eller via länk på nätet? 

 
Handledarna som har blivit intervjuade arbetar i företag från sex anställda till de största 
byggföretagen. Åldern på handledarna var mellan 23 och 56 år. De har alla gått gymnasi-
al byggutbildning och arbetat som byggnadsarbetare sedan de slutade skolan. 
 
3.2 Bearbetning och tolkning av data  
När intervjuerna var klara sammanställde och jämförde vi svaren. Eftersom de 
intervjuades svar oftast var relativt kortfattade så var det enkelt att redovisa genom 
ordagranna korta citat. Någon standardform för rapportering av resultaten från intervjuer 
finns inte  (Kvale & Brinkmann 2009).  
 
Eftersom vi har arbetat som byggnadsarbetare och är en del i verksamheten så uppstår en 
insiderproblematik som omedvetet kom fram vid de första intervjuerna. Det var nämligen 
lätt att komma med en ledande fråga till handledarna när det drog ut på tiden innan de 
svarade, att komma med en ledande fråga gjorde vi för att kontrollera hur de menade. Att 
spela upp de första intervjuerna och höra sig själv gjorde att intervjutekniken förbättrades 
till ett större tålamod med att vänta in svaren. Men som Kvale och Brinkmann skriver:  
 

Det avgörande är inte om intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, utan 
vart de leder, om de kommer att leda till ny, vederhäftig och värdefull kunskap. 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 189) 

 
Det som är bra med att vi har varit praktikant, handledare och nu arbetar som lärare är att 
vi känner oss väldigt pålästa i vårat arbete. Det gör att vi inte är rädda för oförutsedda 
frågor och att det är lättare att analysera svaren. Detsamma gäller de inkomna enkätsva-
ren från de utvalda handledarna, samt att lyckas genomföra en liknande undersökning 
bland hantverkare kräver en eller flera personer med liknande bakgrund får att överhu-
vudtaget nå dessa hantverkare till att ta sig den tid som faktiskt krävs för att få in ett un-
derlag som går att arbeta med. Vi kommer att analysera inkomna svar för att se om det 
går att vidareutveckla matrisen ytterligare efter enkätundersökningen för att få till en så 
bra matris som möjligt, baserat på handledarnas svar och Skolverkets riktlinjer. 
 
3.3 Etiska överväganden (14 pkt) 
Jan Trost (2010, s. 123) skriver att:  
 

Hellre än att riskera att tystnadsplikten bryts skall man underlåta att rapportera sina 
fynd. Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska 
kraven. I ett av mina säkerhetsskåp har jag fortfarande några intervjuer, som om 
innehållet i dem kom fram, skulle kunna vara till stor skada för de intervjuade och 
även för andra människor. Jag kan inte ens tala om för någon vad de överhuvudta-
get handlar om eller vilka som intervjuats. 
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Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen.  
 
 
 
Informationskravet 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 
 
Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. 
 
Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
 
Det är de här fyra aspekterna man måste ha som grund eller påminnelse om när man för-
bereder ett etiskt protokoll för en kvalitativ studie. I intervjuerna vi gjort så är bedöm-
ningen att det inte finns någon direkt maktrelation utan bygger mer på empati och tillit, 
men för att gardera upp sig så har vi självfallet följt de riktlinjer som finns för att lyckas 
komma nära och ändå förhålla sig objektivt, något som inte är helt enkelt då det inte finns 
några etiska regler eller principer som är självtillämpande och självtolkande utan måste 
tolkas kontextuellt. 
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4. Resultat  
I det här avsnittet presenteras resultatet av den experimentella studien i löpande text med 
rubriker. Det tar upp fördelar, problem och hur handledarna bedömer eleverna med hjälp 
av bedömningsmatrisen. Vi har valt att inte markera vilka handledare som sagt vad för att 
de inte ska kunna identifieras. 
 
4.1 Utbildningen av APL-handledarna 
Byggutbildningen STAR erbjuder handledarutbildningar men det är inte alla företag som 
ger sina anställda den möjligheten. I Eskilstuna så fungerar det så att de som går en 
lärlingsutbildning, plåt/måleri har en utsedd handledare. Företaget har 20:-/tim för att 
utbilda dessa elever plus 5:- om handledaren gått handledarutbildningen. Detta gäller 
enbart lärlingsutbildningar alltså inte de som vi undersöker. De som vi undersöker får 
istället betala 12:-/tim för att ha en elev med sig, vilket kanske inte gör det så attraktivt att 
utbilda sig själv som handledare och ta itu med en matris som är svår att tyda. I Dalarna 
är det dyrare där får företagen betala 18:-/timme för en elev på APL-praktik. Avgiften 
som företagen får betala för en elev går till STAR som betalar ut en del till eleverna som 
lön och en del som går till inköp av verktyg till eleverna. Verktygen får eleverna låna 
under utbildningen, om de har godkända betyg i alla byggkurser när de tar studenten så 
får de behålla verktygen (STAR, 2013). 
 
4.2 Handledarnas omdömen om bedömningsmatrisen 
Här visar vi en sammanställning av handledarnas åsikter gällande vår matris som vi tagit 
fram för att underlätta det dagliga arbetet gällande bedömning av elev tillsammans med 
en lärling på APL. Dokumentation av arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av 
skolans ansvar för elevens utbildning. Yrkesläraren är den som sammanställer elevens 
kunskapsutveckling både på skolan och på praktikplatsen. Genom att använda APL-
matrisen så dokumenteras informationen om elevens utbildning och hur den förhåller sig 
till målen för utbildningen. Handledaren bedömer således elevens kunskaper i samråd 
med läraren utifrån Skolverkets kunskapskrav för kursen. Läraren är den som ansvarar 
för att utifrån Skolverkets kunskapskrav beslutar om nivån för elevens kunskaper och 
måste kunna redovisa skälen till respektive betyg. Med detta som grund så har handleda-
ren bidragit till ett bra stöd för läraren när det är dags för betygsättning. 
 
Det är ju grunderna 
Om man tittar på hur handledarna tycker att bedömningsmatrisen var att arbeta med så 
uppger de att den fungerar bra, eller som några handledare sade: ”Den va enkel å bra”. 
Det positiva med matrisen var att handledarna uppfattade den som enkel, inte så omfat-
tande och att det viktigaste var med. Handledaren i ett annat företag sade: ”Den tog lite 
av allt möjligt, den va bra”, en annan handledare menade att: ” Det är ju grunderna, det 
ska ju inte va så mycket”. En handledare hade inte tittat på matrisen innan han intervjua-
des, men då han på uppmaning av mig tittade på den så tyckte han att den såg bra ut. In-
ställningen bland handledare överlag, som vi har hälsat på genom åren, är att en bedöm-
ningsmatris ska vara kortfattad och enkel att läsa utan krångliga ord. ”Syftet med be-
dömningsmatriser är att ge läraren ett enkelt redskap för systematiska kunskaper av 
kursplaner och kunskapskrav” (Lundahl, 2011 s. 93). Det som händer om det blir för 
mycket text med akademiska ord är att du då får stå där och tolka texten åt en handledare 
som då tappar intresset då de anser sig ha viktigare saker för sig nämligen att producera, 
tålamodet med att läsa långa texter rörande betyg och bedömning bland handledare är 
väldigt låg. Med den här matrisen enkelt åtkommen i en plastmapp på arbetsplatsen 
skulle göra bedömningarna mer överskådliga och lätta att tyda, vilket också kom som en 
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respons när frågan kom upp på programrådet, d.v.s. de möten som branschen och skolan 
har tillsammans 1-2 ggr per år. Men även fastän vi har delat ut bedömningsmatriserna 
och att den har legat inom räckhåll i rastkojorna redan från den första veckan på elever-
nas APL-period, så har den blivit liggande orörd under hela perioden, exakt vad det be-
ror på kan vara svårt att veta. Efter fakta från handledarna så blev det väldigt tydligt för 
oss att använda begreppet ”i samråd med” (handledare/lärare/elev) vilket skulle få matri-
sen att fungera bra fullt ut. 

 
 
 
Svårt att tolka kunskapskraven 
Något som handledarna tyckte var svårt var att tolka de olika kunskapskraven i sin helhet 
(se bilaga 1) i den medföljande bilagan till matrisen: ”Man löser problem i samråd och 
motiverar översiktligt, efter samråd och motiverar utförligt och efter samråd utförligt 
nyanserat, det är ju nästan ingen skillnad. Det är mycket tolkningar, extremt svårt”, enligt 
en handledare och ”Det var krångligt”, tyckte en annan handledare. En äldre handledare 
sa: ”Dom är ju lika varandra, det här måste man ju ha eget intresse å ta hem för å förstå 
kunskapskraven”, och ”C kunde vara lite mer tydligt i matrisen”. En lärling i ett företag 
tyckte att det kunde ha varit en till kolumn i matrisen för betyget F: ”Det är bättre med 
fler alternativ”. Men att sätta ett F på en APL-period blir aldrig aktuellt, det som händer 
om en elev inte sköter sig under APL-perioden är att vi lärare tar in berörd elev tillbaka 
till skolan, detta efter dialog med handledaren eller platschefen på arbetsplatsen. När man 
tittar på kunskapskraven i sin helhet för betygen så är det väldigt mycket tolkningar mel-
lan de olika betygsstegen som förvirrar inte bara de oinvigda utan även jag som lärare har 
svårt med det, exempel på det visar vi i kapitlet 2.5. Dessutom så är det ingen skillnad 
mellan en del kriterier på betygen vilket försvårar det ytterligare. Något annat som kom 
upp och som vi även hört tidigare är just det att det var bra att intresse och motivation var 
med i bedömningsmatrisen eftersom det är vad handledare uppskattar mest hos eleven.  
 
Tidsbrist 
Något som de flesta handledare tog upp var tidsbrist. I ett företag hade handledaren inte 
ens tittat på bedömningsmatrisen på grund av att bygget var i ett intensivt skede och på 
rasten ville han inte hålla på med pappersarbete: “Och förresten så är det inte en djävul 
som tittar på betyget när man söker jobb”, sade han innan han vände sig om och gick ut. 
Handledaren i ett företag frågade efter en handledarutbildning eftersom de alltid hade 
skolelever på sitt företag så ville han vara mer insatt. En handledare satte A på alla 
bedömningspunkter, det var en duktig elev, men inte bland de bättre i klassen och när han 
fick frågan hur han bedömde efter kriterierna så sade han att: “Jag har haft så dåliga 
elever förut så han får lätt A på alltihop”. Här sätter Lundahl (2011) fingret på något 
tänkvärt nämligen att det är skillnad på vad eleven lärt sig och vad vi kan mäta att de lärt 
sig, däremot kan provresultat vara som grund för jämförelse. Det ser ut som att en del 
handledare sätter sina egna referensramar och jämför eleven med andra elever trots att de 
tittat på kunskapskraven. Kommentaren att “man måste ha eget intresse å ta hem för att 
förstå” visar att intresset eller motivationen inte fanns hos just den handledaren för att 
göra just det. En del byggnadsarbetare “får en elev på halsen” som han eller hon ska ta 
hand om med eller mot sin vilja, då får de också helt plötsligt titeln handledare. De ska 
samtidigt läsa ritningar och sätta sig in i det de ska göra, ligga steget före och planera sitt 
jobb för att få det att flyta på bra. Dessutom ska de då samtidigt planera in för en elev 
med varierad erfarenhet som säkerligen har frågor, gör fel eller är osäker och inte vågar ta 
eget initsiativ utan blir stående eller sittande till handledarens stigande frustration. När vi 
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är ute och hälsar på eleverna på deras APL-platser så har vi lärare oftast bara tio till 
femton minuter på oss att gå igenom elevernas omdömen sedan är det produktion som 
gäller. En byggnadsarbetares rast är kort och helig, då vill de helst vara sociala och 
diskutera annat än bedömning och det måste respekteras då de ju äger den tiden.  
 
4.3 Sammanfattning 
Handledarna som intervjuades uppgav att de tyckte att matrisen fungerade bra under ett 
trepartssamtal då insatt lärare var med, den visade kunskapskvaliteterna och kraven på ett 
tydligt sätt. Vid samtal framkom ett önskemål om att kunna sätta bedömningen F på ele-
ver som inte ”sköter sig” på APL-praktiken, vilket i och för sig sker automatiskt i och 
med att de inte får vara kvar på arbetsplatsen utan får komma tillbaka in på skolan och ha 
praktik där. Enligt Skolverkets (2011) examensmål i bygg och anläggningsprogrammet så 
ska: ”Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper 
och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på 
en arbetsplats”. Det kan finnas särskilda skäl som gör att man kan bortse från enstaka 
delar av kunskapskraven (Skolverket, 2011 s. 32), men här måste man i dialog med hand-
ledaren få information vad som hänt och ta ett samtal med berörd elev om varför det inte 
fungerade på APL-praktiken. Vi har också uppfattat att bedömningen C och A bör förtyd-
ligas i matrisen. Ett mycket stort problem för handledarna var att tolka kunskapskraven i 
sin helhet för betygen från Skolverket.  
 
Något som var noterbart var att ingen av de åtta handledare i norra Dalarna som hade 
elever som var på APL hade arbetat med matrisen under APL-perioden, vilket troligen 
var en kombination av tidsbrist och prioritering. Anmärkningsvärt är att samtliga 16 
handledare fyllde i matrisen tillsammans med lärare och elev på återbesöket på ett väl 
fungerande sätt då läraren enkelt kunde förtydliga kriterierna om så behövdes.  I intervju-
erna om intresse och motivation så var resultatet tydligt, intresse och motivation skapar 
kunskap. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 Syftet med den här undersökningen har varit att beskriva och analysera vad bedöm-
ningsmatrisen kan bidra med. På vår frågeställning om hur väl matrisen fyller sitt syfte så 
blir vårt svar att den blir en viktig del som en gemensam grund för handledare, elev och 
lärare i diskussionen om elevens insats när APL-praktiken ska bedömas och som doku-
mentation inför betygssättning. Undersökningen visar också att det största problemet med 
matrisen för handledarna var att tolka kunskapskraven i betygsskalan när de läste dem i 
sin helhet. På minussidan visade det sig att layouten upplevdes som rörig och därför be-
höver justeras. Det positiva med matrisen var att den tog upp det viktigaste och som de 
flesta handledare betonade, den var kortfattad, om man bortsåg från de bifogade kun-
skapskraven (se bilaga 1) i sin helhet från skolverket som de tyckte var svår att tolka. 
Att handledarna gärna har en lärling med sig som får utöva sin praktik hos just dem ver-
kar de allra flesta gilla, att få lära någon ett yrke är ju trots allt ett hedersamt uppdrag. 
Något som handledarna överlag är väldigt duktiga på är formativ bedömning, eleverna får 
för det mesta omedelbar feedback på om de gör något fel men även beröm om de gör 
något bra. Vad dessa handledare/hantverkare inte har så lätt för är just den här teoretiska 
delen, utan behöver stöd av oss APL-ansvariga lärare för att tillsammans göra en bedöm-
ning i matrisen. Ett övervägande problem som vi uppfattade det för handledarna är bris-
ten på tid och utbildning, men det kanske största problemet är att handledarna verkar 
sakna intresse och motivation för att sätta sig in i kunskapskraven i sin helhet.  Att vi bi-
fogade kunskapskraven i sin helhet (Skolverket, 2011) till handledarna i vår strävan att 
vara transparanta var för att det skulle tydliggöra kraven från den förenklade varianten i 
bedömningsmatrisen (figur 2, 2.5). Istället blev det tvärt om, den försvårade, vi fick 
kommentarer som: ”Det är krångligt”, ”Det är mycket tolkningar”. Handledaren ska ut-
färda ett omdöme av elevens kunskaper, grunderna för bedömningen ska lärare och hand-
ledare vara överens om, giltigheten i handledarens bedömning bygger till stor del på yr-
keskulturens gemensamma normer. Detta är viktigt ”då lärarna ska utnyttja all tillgänglig 
information vid betygssättningen” (Skolverket, 2013). Så egentligen var det kanske över-
ambitiöst att bifoga kunskapskraven i sin helhet till handledarna då huvudsaken är att vi 
initialt är överens hur grunderna för bedömningen ska gå till.  Handledarna är duktiga på 
att avge ett formellt omdöme men saknar det summativa. Undersökningen är således ett 
experiment att involvera handledarna i den summativa bedömningen. Matrisen vi gav 
samt underlag för betyg visade att den summativa matrisen inte gav handledarna något 
stöd vilket den kanske heller inte skulle göra då de ej heller är betygsättande och visar 
således att det inte är rimligt att dra in handledarna i betygsdiskussionen.  
 
Närvaro, tidspassning och motivation var de områden som handledarna var särskilt in-
tresserade av men är områden som inte ska betygsättas men som enligt handledare och 
branschen i övrigt menar att det är kopplat till anställningsbarheten och är helt avgörande 
på dessa tre punkter. En utbildning för handledarna på betald arbetstid eller någon form 
av morot för att motivera handledarna kanske kunde vara bra, men det bästa är nog att 
fråga handledarna vad som skulle till för att öka intresset. Det svaga intresset visar sig 
tydligt då vi bjuder in till handledarträffar på respektive skola med både lunch och fika på 
dagordningen där vi vill informera och reda ut eventuella problem och lyssna till ev. frå-
geställningar och endast ca 15 % av branschen kommer, något som inte handledarna i sig 
styr över utan oftast platscheferna på respektive bygge. Tidspressen på byggena gör att 
platscheferna inte avsätter den tid som handledarna faktiskt behöver. Även vi lärare har 
begränsat med tid för besök av APL-elever då vi kan vara schemalagda med flera klasser, 
är det sedan någon elev som inte fick APL-plats eller som misskött sig så blir de hänvi-
sade till skolan med krav på tillsyn och då blir det mycket svårt att planera in besök till 
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APL-elever. Skolverket (2013) utvecklar ett stödverktyg till lärare och handledare (ALF 
1201) som ska innehålla bedömnings-, utvecklings-, trepartssamtal om utbildningens cen-
trala innehåll samt visa hur stor del av kurserna som är arbetsplatsförlagda. När ska då 
handledarna få tid och motivation som behövs för att sätta sig in i allt detta när de knappt 
har tid att fylla i en förenklad matris? Eftersom vi lärare ska få in en bedömning av elever 
på APL från handledarna så bör de rimligen få någon form av utbildning för att kunna 
sätta sig in i vad de ska bedöma. Hur ska handledare annars kunna sätta sig in i eller som 
Skolinspektionen (2011:2 s. 19) menar, känna till skolans krav på elevs utbildning?  
 
Om vi dessutom väger in vad handledarna svarade på fråga 9 i matrisundersökningen (se 
figur 2, 2.5), där handledarna fick svara på vilken egenskap hos en elev som anses viktig-
ast. Flera uttryckte att alla egenskaper givetvis är viktiga, men att den minst viktiga var 
kunskap och arbetskapacitet och den viktigaste var att det fanns ett engagemang hos ele-
ven, ett intresse. Då är ju Skolverkets riktlinjer skeva, men hur mäts engagemang? Det är 
en ju en egenskap som handledarna lägger stor vikt vid enligt matrisundersökningen, men 
som inte överhuvudtaget bedöms eller ska bedömas. Vad vi menar är ju att vi försöker få 
fram en matris som ska göra det lättare för handledarna att bedöma eleverna med, helt 
enkelt det som Skolverket har ålagt oss att göra. Det största problemet är ändå brist på tid 
för lärare och handledare att i lugn och ro på avsatt tid gå igenom styrdokumenten. När vi 
visade upp matriserna för handledarna så ville de gärna mäta och betygsätta engagemang 
och driv hos eleven då de menar att det är en viktig del i bedömningen och menar att om 
man bara har intresset, är närvarande och passar tider så kommer kunskapen självmant 
och vilket är det som vi yrkeslärare arbetar med från dag ett på programmet, att forma 
våra elever efter den tradition som anses krävs för att bli just anställningsbar. 
 
Den slutsats vi gör är att matrisen får ses som ett levande dokument där den enligt hand-
ledarna viktigaste punkten inte ens finns med som betygskriterium, alltså det att intresse 
och engagemang väger tyngst. Inget konstigt med det, men vår tro är att elever tror att 
arbetskapacitet och kunskap skulle värderas högre. Det vore ytterst intressant att låta 
eleverna svara på samma enkät, där små justeringar kan behövas då vi vill få fram vilken 
egenskap eleverna värderar tyngst för att lyckas hjälpa eleverna i  deras studier. Våra av-
sikt från början var att handledaren på egen hand skulle fylla i bedömningsmatrisen (se 
figur 2), men vid närmare eftertanke upplever vi att det endast är den vänstra kolumnen 
där kunskapskvaliteterna står är den som fungerar. Då handledarna skulle markera be-
dömningen E till A i den högra delen av matrisen och samtidigt tittade på kunskapskra-
ven i sin helhet så hade de svårt att tolka dessa och blev då enligt oss en godtycklig be-
dömning, några handledare jämförde eleverna med elever de haft tidigare på APL när de 
fyllde i matrisen. Det vi har kommit fram till är att den som är bäst lämpad att fylla i ma-
trisen i ett trepartssamtal med lärare, handledare och elev är den påläste läraren, vilket gör 
att handledaren endast känner till kriterierna och gör bedömningen muntligt vid dessa 
samtal. En viktig sak tror vi är samtalet första dagen inför APL, att vi går igenom bedöm-
ningsmatrisens olika steg, så att vi kommer överens om grunderna för bedömningen.  
 Om vi gör layouten tydligare där betygsomdömet ska sättas och inte bifogar kunskaps-
kraven i sin helhet så är vår åsikt att matrisen är ett utmärkt verktyg för lärare, handledare 
och elev som betygsunderlag på arbetsplatslärandepraktiken.  
Resultatet av studien visar hur svårt det är att få en likvärdig och rättvis bedömning av 
APL-elever och att det därför verkar finnas ett behov av en bedömningsmatris för 
handledare och lärare.  
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Bilaga 1 
 
Kunskapskrav 
Betyget E 
Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter uti-
från fastställda kvalitetskrav. 
I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och 
någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val 
med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. 
Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i 
samråd med handledare, sin planering. 
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem 
i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbe-
skrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg 
och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hän-
syn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. 
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation 
av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla 
omdömen, arbetsprocessen och resultatet. 
Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en 
hållbar utveckling. 
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med 
viss säkerhet. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
Betyget C 
Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och 
uppfyller fastställda kvalitetskrav. 
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och 
någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med 
hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven 
gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och 
efter samråd med handledare, sin planering. 
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem 
efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare ar-
betsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, 
verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert 
med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. 
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann doku-
mentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och 
med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet. 
Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en 
hållbar utveckling. 
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med 
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viss säkerhet. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
Betyget A 
Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även 
mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav. 
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och 
någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyan-
serat 
sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestäm-
melser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen 
samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering. 
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem 
efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare ar-
betsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg 
och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hän-
syn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. 
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utför-
lig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitets-
krav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på 
hur dessa kan förbättras. 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resulta-
tet har för en hållbar utveckling. 
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med 
säkerhet. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 
 
 

 
 


