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SAMMANFATTNING 
Detta arbete undersöker hur en väl fungerande APU planeras. APU är en stor del (minst 15 
veckor) av elevernas yrkesförberedande utbildning och därför anser vi att det är viktigt att den 
planeras och genomförs på bästa möjliga sätt. I läroplanen står att skolan skall eftersträva ett bra 
samarbete med arbetslivet och det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om den 
yrkesförberedande utbildningen. Skolan skall sträva efter att elever får kännedom om arbetslivets 
villkor, särskilt inom sitt studieområde samt om möjligheter till utbildning, praktik m.m. i Sverige 
och andra länder. I programmålen för de yrkesförberedande programmen står att APU har en 
central betydelse för att skapa helhet för en utbildning. APU- perioden ger eleven färdigheter och 
träning samt ökar förståelsen för den yrkesverksamhet som det valda gymnasieprogrammet 
förbereder för. APU ger också en förtrogenhet med normer och krav i arbetslivet samt bidrar till 
att utveckla social kompetens, servicekänsla och insikt om företagets villkor. Bakgrunden till att vi 
valde att undersöka detta är just för att det är en så stor del samt att det fungerar så olika mellan 
olika program och skolor. Uppsatsen baseras på en förstudie som genomfördes på två 
gymnasieskolor, Bessemergymnasiet i Sandviken samt Högbergsskolan i Tierp. Fyra program 
valdes sedan ut för att bli intervjuade i detta arbete. Intervjumetoden var kvalitativ och 
genomfördes med hjälp av en intervjumall som var upplagd som en mindmap. 
 
Resultatet vi kom fram till var ett antal punkter som kan användas för att planera APU. 
Punkterna redovisas i en lathund, se figur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lathunden behöver inte läsas i någon speciell ordning utan är punkter som var och en kan 
underlätta planeringen av APU. Alla punkter behöver inte uppfyllas för att APU: n ska bli bra, 
men ju fler som är uppfyllda desto större chans är det att eleverna får en bra APU. Ska vi välja en 
punkt ur lathunden som en skola eller program ska satsa på för att få en bra APU väljer vi 
handledarutbildning. Den är kanske den mest kostsamma ändringen, men det är den som ger den 
största förändringen. Alla punkter är för oss viktiga, men mest realistiskt är inte att ändra allt på 
en gång utan en sak i taget. Börjar man med att erbjuda handledarutbildningar faller mycket av 
det andra på plats. Hur handledarutbildning ska se ut visade sig vara olika från skola till skola, 
men för oss är det bättre att ha någon form av utbildning än ingen alls. Det bästa är om man kan 
utbilda sina handledare under minst en dag och sen ha regelbundna träffar efter det. Har man för 
lång utbildning så kan det i värsta fall leda till att ingen tar sig tid att komma. Som sista punkt att 
ändra skulle vi ta kvalitetssäkring för om allt annat fungerar så har man en självklar 
kvalitetssäkring. 
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1. INLEDNING 
 
Vi som skriver denna uppsats läser SÄL (särskild lärarutbildning) vid Högskolan i Dalarna. Vår 
bakgrund är lite olika, Stefan arbetar på elprogrammet i Sandviken och Linda arbetar på hotell- 
och restaurangprogrammet i Tierp. Orsaken till att vi valt att skriva tillsammans trots att vi inte 
har samma bakgrund är att APU är något som ska finnas på båda våra program (plus ett antal till 
program). Antalet veckor är minst femton så vi anser att det är viktigt att de veckorna blir 
givande för eleverna och därför är det betydelsefullt att göra denna undersökning.  
 
Under pedagogiskt arbete B så hade vi ett seminarium om APU och där väcktes frågan för oss 
bägge vad det är som gör att APU: n fungerar på så olika sätt ute på skolorna. Vi har under våren 
2007 gjort en förstudie till detta examensarbete tillsammans där vi undersökte vilka program på 
våra skolor som har väl fungerande APU och vilka som inte har det. Det söktes även svar på vad 
det kan vara som gör att det fungerar så olika. Förstudien gjordes på de yrkesprogram som finns 
vid Högbergsskolan i Tierp och Bessemergymnasiet i Sandviken. Resultatet av den enkäten 
redovisas under rubrik 3. Förstudie sid. 16. 
 
För att underlätta planering av APU kommer detta arbete att leda till en lathund som man kan 
följa när man planerar. 
 
1.1 Vad är APU? 
APU (arbetsplatsförlagd utbildning) är egentligen inte praktik utan det är en del av utbildningen 
inom elevens val av yrke. APU: n ska under minst femton veckor komplettera vad eleven lär sig i 
skolan och precis som i de vanliga kurserna i skolan ska APU: n betygsättas. Enligt Skolverkets 
undersökningar är en stor del av eleverna nöjda med sin APU. De flesta tycker att de lärt sig 
mycket och att de blir väl omhändertagna.1  
 
Enligt Skolverket innebär APU, kursplanestyrd utbildning inom ett program och genomförs på 
en arbetsplats utanför skolan. Arbetsplatsförlagd utbildning är obligatorisk för gymnasieskolans 
yrkesinriktade program, vilka är tretton stycken.2 Den ska innefatta minst femton veckor på en 
arbetsplats utanför skolan. På de övriga programmen (estetiska, naturvetenskapliga, 
samhällsvetenskapliga och teknik programmet) är APU inte obligatorisk, men det finns möjlighet 
att lägga vissa delar av utbildningen på en arbetsplats.3 APU regleras i kursplaner och 
gymnasieförordningen. Enligt gymnasieförordningen beslutar skolstyrelsen om hur omfattande 
APU: n ska vara. De ansvarar även för att arbetsplatsen uppfyller de krav som finns på 
utbildningen.4  
 
1.2 Varför APU? 
En av tankarna med APU var att skolan skulle ha möjlighet att förlägga delar eller hela kurser på 
en arbetsplats. På så sätt skulle skolan kunna spara pengar på lokaler och utrustning. Nu visar det 
sig dock att det inte fungerar så bra eftersom elevernas schema i förhållande till arbetslivets 
produktionscykel inte alltid sammanfaller. Skolan har svårt att styra vad eleverna ska få göra på 
arbetsplatserna. Ett exempel på en skola som det fungerar bra på är Göteborgs praktiska 
gymnasium där man genomför stora delar av kurserna ute på arbetsplatser och på så sätt sparar 
kostnader för lokaler, utrustning och lärare samtidigt som eleverna får mycket APU.5 

                                                 
1 www.lo.se 
2 Barn- och fritid, bygg, el, energi, fordon, handels- och adm., hotell- och restaurang, hantverk, industri, livsmedel, 
medie, naturbruk och omvårdnad 
3 www.skolverket.se 
4 www.av.se 
5 Skolverket. (2002) 
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När de som varit ansvariga för APU ute på skolorna fått bedöma APU: ns betydelse för att uppnå 
programmets mål anser de att det har en relativt lite betydelse i årskurs 1, men att betydelsen blir 
större för varje år. I sista året bedöms APU: n ha mycket stor betydelse.   APU: n har inte bara 
betydelse för att nå programmålen utan den ger eleverna så mycket mer. Den ger eleverna många 
erfarenheter och gör att de uppfyller många av de ”mål och riktlinjer” som står i Lpf94.6 
 
1.3 Gymnasieförordningen 
Arbetsplatsförlagd utbildning är kursplanestyrd utbildning som skall finnas på alla nationella 
program utom estetiska-, naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapsprogrammet. APU 
genomförs på en arbetsplats utanför skolan. Varje APU-vecka skall motsvara minst 24 
undervisningstimmar. Om styrelsen för utbildningen inte kan skaffa platser för APU i den 
omfattning som behövs får APU: n istället bytas ut mot motsvarande utbildning i skolan. 
Styrelsen måste i sådana fall så snarast se till att möjlighet finns att åter arbetsplatsförlägga delar 
av utbildningen.7 
 
1.4 Vad säger läroplanen?  
I läroplanen står att skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet och det är särskilt 
viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen. Skolan 
måste sträva efter att elever får kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom det yrkesområde 
de studerar samt om möjligheter till utbildning, praktik m.m. i Sverige och andra länder.8 
 
Riktlinjer för personalen är att efter en av rektor gjord arbetsfördelning utveckla kontakter med 
universitet och högskolor samt med handledare och andra inom arbetslivet som kan bidra till att 
målen för undervisningen nås. Det som står i läroplanen för den frivilliga skolan om APU är att 
det är rektorns ansvar att ge elever vid gymnasiesärskolan stöd vid den arbetsplatsförlagda 
utbildningen.9 
 
1.5 Programmål 
Programmålen nedan ser liknande ut för alla program. APU har en central betydelse för att skapa 
helhet för en utbildning. APU- perioden ger eleven färdigheter och träning samt ökar förståelsen 
för den yrkesverksamhet som det valda gymnasieprogrammet förbereder för. APU bidrar också 
till att skapa förtrogenhet med normer och krav i arbetslivet samt bidrar till att utveckla social 
kompetens, servicekänsla och insikt om företagets villkor.10 
 
1.6 Handledarutbildning 
Uppgifter från både skolor och arbetsplatser visar att det anses viktigare och viktigare med 
grundutbildning för nyblivna handledare samt återkommande handledarträffar för de som varit 
med ett tag. Detta för att de kvalitativa faktorerna för APU ska bli bättre. Trots detta är det inte 
mer än knappt hälften av utbildningarna som har utbildade handledare på arbetsplatserna. De 
flesta av de handledare som inte har genomgått en utbildning har dåliga förkunskaper när det 
gäller hur skolan arbetar, vilka mål eleverna ska uppnå samt vad det är som ingår i utbildningen.11 
 
I en undersökning gjord av Skolverket visas att ett stort problem verkar vara att information till 
handledarna ute på arbetsplatserna om vad som behandlas i undervisningen på skolan inte är 

                                                 
6 Skolverket. (1998) 
7 www.skolverket.se gymnasieförordningen 
8 www.skolverket.se Lpf94 
9 www.skolverket.se Lpf94 
10 www.skolverket.se/sb/d/585 programmål 
11 Skolverket. (1998) 
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tillräckligt bra. Det är skolans ansvar att se till att handledarna får den information de behöver för 
att eleven ska få en så bra APU som möjligt.12 
 
Handledaren ute på arbetsplatsen behöver information i samband med att de ska ta emot elever. 
De behöver veta hur det fungerar i skolan, på programmet, med kursplaner och försäkringar. Det 
är även viktigt att de har kunskaper om bedömning och betyg så betygsättningen kan göras 
rättvist. Handledaren bör få utbildning i detta genom skolan och vilken typ av utbildning de får 
bör baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter med att handleda APU-elever. För att 
informera sina handledare kan man börja med att bjuda in alla till en gemensam träff i skolan. 
Där kan man informera om ovanstående och dessutom får de träffa samtliga som arbetar på 
programmet och dessutom ha möjlighet att se lokaler och utrustning. Man kan göra dessa 
sammankomster med jämna mellanrum, då även gamla handledare som varit med ett tag bjuds in 
för att få uppdaterad information. Har man inte möjlighet att sammankalla alla handledare innan 
varje APU-period är det viktigt att som ansvarig på skolan kontakta alla företag. Det kanske blivit 
några förändringar eller så har handledaren några frågor.13 
 
Skolverket har betalat ut 20 miljoner kronor per år under de senaste tre åren till kommuner och 
landsting som ska användas till handledarutbildningar. Trots detta är det endast 13 % av dem 
som anordnar handledarutbildningar som säger att de använt eller kommer att använda sig av det 
ekonomiska bidraget.14 Efter att mejlat Skolverket och frågat om hur det ser ut idag kom svaret 
att utbildning för handledare ligger på lokal nivå och det är ofta kommunen som tar hand om det. 
Skolverket lämnar inte bidrag för det längre.15 
 
Inom exempelvis Gävle kommun genomför man handledarutbildningar regelbundet för dem 
som tar emot elever från gymnasieskolan. Här bjuds handledare in för att under en eftermiddag få 
information från skolan. Man får träffa kursledare, biträdande rektor (i detta fall från 
Polhemsskolan), elever och lärare. Det man gör under denna eftermiddag är att ge övergripande 
information om APU. Sedan får elever och lärare ge sin syn på APU-verksamheten och 
handledarrollen. Man avslutar dagen med att gå igenom vad som förväntas av en handledare och 
hur det kan vara att vara handledare till elever som är ute på APU.16 
 
1.7 Bedömning och betygsättning 
Mycket kan påverka och försvåra en rättvis och likvärdig bedömning av APU- perioden. Något 
som kan nämnas är tidpunkten för när kursen genomförs. Läggs kursen ut under en längre tid, 
alternativt ända fram till trean, kan eleven ha större chans att visa kvaliteter för ett högre betyg. 
Jämförs det med att läsa kursen komprimerad under en tidig period i ettan så kanske inte samma 
förutsättningar finns.17 
 
En annan faktor som kan nämnas ha betydelse för bedömning och betygsättning är handledarnas 
förmåga att sätta ”rätt” betyg och omdömen. Bedömningarna som handledaren ska sätta ska vara 
tagna ur kursens betygskriterier, men omdömena ska inte ha samma benämning som 
betygsstegen. Läraren i kursen är den om ska sätta det slutliga betyget och ska då ta hänsyn till alla 
omdömen som en elev har fått under kursens gång. Att handledarna har rätt utbildning för att 
kunna bedöma eleverna på rätt sätt är skolans ansvar. Som betygsättande lärare är det därför 

                                                 
12 www.lo.se 
13 www.yrkesutbildningsdelegationen.se 
14 Skolverket. (1998) 
15 Emilia Kihlstrand, Upplysningstjänsten vid Skolverket 
16 Gävle kommun 
17 www.skolverket.se, bedömning och betygsättning 

  6  

http://www.lo.se/
http://www.yrkesutbildningsdelegationen.se/
http://www.skolverket.se/


viktigt att ha tid för att kunna diskutera varje elevs omdömen så man har en klar bild till 
betygsättningen. Samtalen kan göras i samband med att läraren besöker sin elev.18  
 
Den sista faktorn som kan tas upp i detta sammanhang är hur olika vi kan tolka begreppet 
kunskapskvaliteter. Skolverket tar upp fyra punkter: 

1) Vad ska bedömas i kursen? Jo, elevens aktuella kunskap. Det kan handla om kunskaper 
de fått under sin APU och alltså inte bara det som eleven lärt sig i skolan. Elevens 
förmåga att lösa problem kan även det vara en del i bedömningen. 

2) Det ställs stora krav på en rättvis bedömning om stora delar av kursen är förlagd till APU. 
Det är då ännu viktigare att handledaren och betygsättande lärare kommunicerar och 
förstår vad den andra sätter omdömet på. 

3) När det inte bara är en lärare som sätter betygen utan fler lärare är ansvariga gäller det att 
alla får komma till tals. Den som pratar högst eller är starkare än andra är inte den som 
ska bestämma betyget utan alla ska vara överens. 

4) Även om kursen ligger tidigt i utbildningen måste det finnas möjlighet att komma upp i 
alla betygssteg. Eleven ska alltid bedömas efter sina kunskaper just nu.19 

 
På Skolverkets hemsida kan man hitta ett exempel på ett bedömningsunderlag som man kan 
skicka ut till handledarna på APU- platserna. Där står en text som vänder sig till handledaren där 
de uppmanas att göra en bedömning i samråd med övrig personal som varit i kontakt med eleven. 
Det står att de ska tänka på att det kanske är första gången eleven är i kontakt med arbetslivet 
samt att omdömet med fördel ska diskuteras med eleven. För att mer ingående se hur den ser ut 
se bilaga 1.20 
 
1.8 Vad säger tidningar – debattartiklar 
Nedan följer ett axplock ur några debattartiklar om vikten av en väl fungerande APU och nära 
samarbete med skola näringsliv. 
 
I svenskt näringsliv kan man läsa om hur viktigt samarbetet mellan skola näringsliv är för att få en 
fungerande och bra APU. På Enskede Gårds gymnasium väger arbetsplatsförlagd utbildning 
tungt, samtidigt som man har en ständig samverkan med näringslivet. I en artikel citeras en rektor 
som säger att skolan har inte en chans att hänga med om den inte samarbetar med företagen, 
särskilt inte på teknikkrävande program.21     
 
Tre veckors introduktion, sedan bär det av ut i verkligheten – första skolåret två dagar i veckan, 
andra året tre och sista året fyra dagar i veckan. Men det innebär inte att kärnämnena försummas 
för det vore att svika eleverna. De praktiska färdigheterna måste kompletteras med teoretiska 
kunskaper. Vid sidan av den praktiska utbildningen ute på företaget läggs stor vikt vid 
kärnämnena svenska, engelska och matte. De anpassas till elevernas verklighet och integreras i det 
hantverk som eleven specialiserar sig i. Skolan är idag en av fem modellskolor i Sverige för 
gymnasial lärlingsutbildning med ambition att låta eleverna komma så nära arbetslivet som 
möjligt. 22 
 
Svenskt Näringsliv gör nu sin största satsning hittills på prao och praktik. Idag lanseras "I 
Praktiken" en verktygslåda för skolor och företag, som ska underlätta arbetet med detta. Under 
hösten har flera kommuner dragit in prao på högstadiet, vilket många tycker är helt fel väg att gå. 

                                                 
18 www.skolverket.se, bedömning och betygsättning 
19 www.skolverket.se, bedömning och betygsättning 
20 www.skolverket.se, bedömning och betygsättning 
21 Svenskt Näringsliv 2007-04-12 ”Utan företagen hänger skolan inte med” 
22 Svenskt Näringsliv 2007-04-26 ”Skolan där eleven är mer än gäst i verkligheten”  
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Skolor och kommuner bör fortsätta med prao och praktik och företagen bör i större utsträckning 
ta emot unga människor, som då får chansen att komma ut till en arbetsplats för första gången i 
livet.23 
 
I tidningen Uppsala Nya Tidning kan man läsa att glappet mellan skola och näringsliv måste 
minska. Gymnasiet har blivit alltmer teoretiskt på bekostnad av yrkesmomenten. Allt fler elever 
hoppar av utbildningen och riskerar att hamna i varaktigt utanförskap. En ny, arbetsplatsförlagd 
yrkesutbildning bör därför utvecklas.24 
 
SUNDSVALL (ST) Alliansen utvecklar gymnasiet. Ett av folkpartiets viktigaste budskap till 
väljarna inför valet var att vilja reformera gymnasieskolan. Partiet säger att man fick väljarnas 
mandat att genomföra en sådan reformering. Alliansregeringens budgetproposition är nu också 
ett steg på vägen mot en bättre och mer individanpassad gymnasieskola. Idag tvingas alla elever, 
oavsett om de vill bli frisörer eller läkare, att läsa samma kurser i matematik, naturkunskap, 
engelska. Gymnasieskolan är därför i grunden felkonstruerad. Alliansregeringen vill utveckla de 
yrkesförberedande utbildningarna i nära samarbete med branscherna. Det teoretiska innehållet 
ska variera beroende på arbetsmarknadens krav.25 
 
Högskolan i Borlänge tvingas ändra sin strategi. Den dystra sanningen är nämligen att 
rekryteringen till högskoleutbildningen av ingenjörer har minskat över hela landet. Allt färre har 
också lockats till Dalarna och Borlänge. I Dalarna handlar det om en dramatisk minskning med 
nära 80 procent under de senaste tio åren. Då säger det sig självt att situationen är utomordentligt 
allvarlig, särskilt som skolans inkomster i princip bygger på antalet högskolestudenter. Nu 
försöker skolans ledning med rektor i spetsen hitta en väg ut ur problematiken kring 
teknikutbildningen i Borlänge genom ett samarbete med det regionala näringslivet. Alternativet 
att vänta och se hade inneburit en katastrof för högskoledelen i Borlänge. Högskolan vill redan 
nästa höst dra i gång en ny utbildning som inriktas mot tre kompetensområden: 
produktionsteknik, underhållsteknik och grafisk teknik och design. Utbildningen ska bedrivas i en 
ny enhet, en industriledarhögskola, där en tredjedel av den kommande utbildningen sker i form 
av arbetsplatsförlagd praktik, projekt- och examensarbete. 26 
 
1.9 Några förslag från skolor på hur APU kan organiseras 
Det finns skolor som på Internet har skrivit om hur deras APU fungerar och vissa har även 
kvalitetskriterier som ska följas. Ester Mosessons gymnasium beskriver så här i sina 
kvalitetskriterier på sin hemsida. Det måste finnas en utbildad handledare på varje arbetsplats 
som har huvudansvaret för eleven, dess närvaro och sköter kontakten med skolan. Det är viktigt 
att eleven alltid har en handledare på plats så därför bör det finnas en reservhandledare som kan 
rycka in. Handledaren ska även vara ansvarig för att checka av utförda kursmoment i elevens 
arbetsjournal. Efter kursmålen gör sedan handledaren en skriftlig bedömning av eleven i samråd 
med övrig personal som sedan eleven har i sin arbetsjournal. Eleven ska alltid ha en elevbricka på 
sig med skolans namn och ELEV tryckt på. Varje APU-plats bör ha en beskrivning på vilka 
moment som just de kan tillgodose så att eleven efter tre år har haft möjlighet till så många 
moment som möjligt. Elever får inte placeras på arbetsplatser som inte är anslutna till exempelvis 
SHR eller har avtal med HRF eller HTF. Den som är ansvarig för APU inom skolan bör få 

                                                 
23 Svenskt Näringsliv 2007-02-22 ”Enorm potential i prao och praktik”  
24 UNT 2007-01-03 
25 SUNDSVALL (ST) 2006-11-08  
26 Dalarnas Tidningar 2007-05-30 
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tillfälle att samla samtliga i personalen där eleven ska placeras för att ha möjlighet att informera 
om kraven man ställer från skolan.27 
 
På Borgarskolan i Gävle säger man att APU har en central roll för att skapa en helhet på 
programmet. Eleverna får kompetens och en ökad förståelse för den yrkesverksamhet som man 
på programmet förbereder dem inför. Deras APU organiseras i samverkan med det lokala 
arbetslivet. Denna samverkan förutsätter ett bra samarbete mellan skolan, arbetsplatsen och 
eleven.28 
 
I Uppsala på Lundellska skolan har man en APU- ansvarig som även arbetar som studie och 
yrkesvägledare. 75 % av tjänsten är avsatt att arbeta med APU. Periodvis kan det bli mer då det är 
många som ska ut på APU. Det är inte ansvarig som besöker eleverna utan den delen tar lärarna 
hand om. I vissa fall är det eleverna själva som ordnar platserna särskilt om de vill göra APU i en 
annan kommun. Annars går det genom APU- ansvarig som fördelar platserna som kommunen 
gan ordna. Alla handledare på arbetsplatserna är inte utbildade, men de genomför 
handledarutbildningar en gång per termin där de går igenom kursinnehåll samt hur man sätter 
betyg.29 
 
Även på våra egna program (elprogrammet och hotell- och restaurangprogrammet) där vi arbetar 
fungerar APU: n bra. På Hotell- och restaurangprogrammet får eleverna sjutton veckors APU 
under tre år. De fördelas med tre veckor i årskurs ett, sex veckor i årskurs två och åtta veckor i 
årskurs tre. Vi har inte utbildade handledare på arbetsplatserna, men eleven har alltid en 
handledare som är utsedd att ta hand om dem. Arbetsplatsen har inga speciella moment som 
måste genomföras utan eleven ska vara med i den vanliga produktionen och därigenom få 
varierande arbetsuppgifter. Ett bra samarbete mellan skolan och arbetsplatserna gör det för oss 
lätt att få ut eleverna på APU. Innan eleven kommer ut till sin arbetsplats har handledaren fått 
information från skolan viken elev det är som kommer och från vilken årskurs. Eleven tar själv 
kontakt med arbetsplatsen innan perioden börjar för att komma överens om arbetstider och 
schema. Arbetsplatsen har fått papper utskickat där de får fylla i närvaro samt göra en liten 
bedömning om eleven som eleven sedan får ta med sig tillbaka till skolan.30 
  
På elprogrammet fungerar APU: n ungefär som på hotell och restaurangprogrammet med några 
få skillnader vad gäller antal veckor och fördelningen på årskurserna. Varje elev får minst tolv 
veckor APU fördelade på två veckor i årskurs ett, tre - fem veckor i årskurs två, och tre - fem 
veckor i årskurs tre. De elever som i trean är klar med sina kurser, kan om de vill få göra mer 
APU.31 
 

                                                 
27 www.mosesson.educ.goteborg.se 
28 http://epi.skola.gavle.se 
29 Frågor via mail med Maria Komstadius 
30 Hotell- och restaurangprogrammet vid Högbergsskolan i Tierp 
31 Elprogrammet vid Bessemergymnasiet i Sandviken 
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1.10 Problemformulering 
Vi vill med denna uppsats undersöka vad det är som gör att APU: n fungerar så olika på olika 
program/skolor. Vi hoppas kunna finna svar som gör att man kan göra förbättringar där det inte 
fungerar så bra. Har planeringen av APU något att göra med lärarens bakgrund? Har läraren 
många kontakter från arbetslivet kanske det är lättare att få ut eleverna på APU. Arbetsgivaren 
har svårare att säga nej till elever om det finns en personlig relation med skolan. 
 
En annan fråga vi har funderat på är om det kan vara så att det är arbetsmarknadens behov som 
styr hur svårt/lätt det är att få ut elever på praktik? För vissa program är det lättare att få ut elever 
på APU- har det något med konjunkturen att göra?  
 
Kan ett skärpt krav på handledarutbildning förändra antalet APU-platser? Kommer det att bli 
lättare/svårare att få ut eleverna? Kan det kännas tryggare för arbetsplatser som har utbildade 
handledare vad gäller utvärdering och betygsättning?  
 
Enligt skolverket var en av tankarna med APU att förlägga hela eller delar av kurser på en 
arbetsplats för att på så sätt spara pengar på lokaler, utrustning och personal. Om detta var en 
tanke bakom APU, varför bygger man upp miljöer i skolan som ska likna miljöer ute på 
arbetsplatser. Att söka dessa svar är viktigt eftersom APU: n för elever är en viktig del av 
utbildningen. Vi i skolan måste se till att den fungerar så bra som möjligt. Kan vi erbjuda eleverna 
APU av hög kvalitet så blir det lättare för dem att göra det bästa av den. 
 
Syftet med APU: n kan även vara en chans för elever att komma ut i arbetslivet och träffa 
människor som kan dela med sig av sina erfarenheter.  
 
Vi har funderat mycket på betygsättning och hur den går till. Vad är det egentligen som 
handledarna bedömer? Bedömer de något av det som står i kursmålen eller bedömer de efter 
andra kriterier? Vad är det som är viktigast för eleverna? 
 
1.11 Mål och syfte 
Syftet med denna uppsats är att söka svar på vad som gör att elevernas APU fungerar bättre på 
vissa program/skolor. Resultatet leder fram till en lathund som kan underlätta planeringen av 
APU så fler elever har chansen att få en väl fungerande APU. 
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2. TEORI 
 
2.1 Tidigare forskning 
Enligt en studie gjord av Annika Flodin, Bedömning av arbetsplatsförlagd utbildning, anser sig 
handledarna ute på arbetsplatserna ha lite eller ingen kunskap om vad som förväntas av 
betygsnivåerna IG, G, VG och MVG på de bedömningsunderlag som skickade ut från skolan. 
Men de ansåg sig ändå förhållandevis väl kunna bedöma elevernas insatser. Underlagen skickas 
vid APU periodens slut tillbaka till skolan (vid många tillfällen utan att passera eleven först). 
Bedömningen görs antingen med hjälp av betyg eller med en kvalitativ bedömning där 
handledaren i ord beskriver elevens insatser. När en lärare skall sätta betyg i de kurser där APU 
har varit en del värderar man in APU- handledarens bedömning i detta.32  
 
Oftast har man bara kontakt med APU platsen innan eleven kommer ut. I en intervju som 
redovisas i studien visar det sig att en lärare anser att uppföljningssamtal lönar sig, men att det 
inte finns tid till detta. Annika skriver att för att nå ett meningsfullt lärande under en APU period 
måste elevernas insatser kopplas till reflektion. Ser man till de genomförda intervjuerna så visar 
det sig att inga eller få elever får tillgång till ett formellt utvärderande samtal med sin handledare. 
En lärare som blev intervjuad lät sina elever skriva en APU-rapport där hon kunde se om eleven 
kunde reflektera över vad den gjort under perioden.  Rapporten kunde hon sedan använda som 
bedömning och ansåg själv att den i många fall var likvärdig bedömningen från APU-
handledaren.33 
 
Hur man organiserar undervisningen i skolan visar vad för syn på kunskap och lärande som finns. 
Vilken syn på som finns har även betydelse för hur man bedömer, vad som bedöms samt vilka 
bedömningsunderlag som används. Mycket finns forskat när det gäller hur man bedömer, men 
tyvärr inte så mycket på yrkesprogrammen. Elever som går på yrkesprogram kan inte bara få en 
bedömning som baseras på betygskriterierna utan där måste även beaktas de yrkesmässiga kraven 
som finns. Även vad det krävs för egenskaper i yrket samt vilka kunskaper som är viktiga måste 
tas hänsyn till.34 
 
Annika Flodin har gjort en undersökning bland handledarna på arbetsplatserna och de sa att det 
är vanligast att avdelningschefen för en avdelning bedömer eleven om inte eleven gått med någon 
annan för då få den personen också vara med och göra en bedömning. De tar fram underlaget 
som skolan skickat ut lagom till perioden är slut och inte under tiden för att checka av vad det är 
tänkt att eleven ska göra. Ingen av handledarna gjorde bedömningen tillsammans med eleven och 
sa at det heller inte var något som efterfrågades av skolan. Handledarna ansåg inte att det var 
svårt att göra bedömningar, men två av dem som intervjuades sa att det är lätt att bli för 
personlig, att man tar med i betygsättningen om en elev varit väldigt hjälpsam. Någon sa sig tycka 
det var svårt att veta vad som förväntas av de olika betygsstegen och sa att den bedömning som 
görs blir utifrån sina värden. En av de intervjuade sa sig ha fått bedömningsmallen förklarad av 
en lärare och en annan sa att mallen blivit förklarad på ett programråd. En annan skulle gärna få 
chansen att förklara för en lärare vad han menade med sin bedömning.35 
 
Robert Höghielm anser att i en traditionell yrkesutbildning har man en ganska begränsad syn på 
utbildning och yrkesträning. Ser man utbildningen utifrån läroplaner och styrdokument så kan 
man se att utbildningen är baserad på yrkeskrav. Den är även splittrade i ämnen och timplaner 
samt vanligtvis fokuserade på en passiv lärandeprocess och förutsätter att lärandet går från enkelt 
                                                 
32 Flodin, A. (2006) 
33 Flodin, A. (2006) 
34 Flodin, A. (2006)  
35 Flodin, A. (2006) 
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till komplext. Samhällets krav är i fokus och önskvärt är att skolan ska tillhandahålla välutbildade 
medborgare som är anpassade till arbetsmarknadens behov. I yrkesutbildning kan det finnas 
ambitioner att genomföra en utbildning som ger eleverna de allmänna färdigheter som krävs samt 
uppfylla krav på specifika färdigheter. Det kan lätt bli en gråzon mellan arbetsmarknadens behov 
och skolans uppgifter. I den förberedande yrkesutbildningen tränar man oftast i en 
klassrumsliknande miljö. För att lära behövs oftast något mera – eleverna bör kunna pröva på, för 
att få erfarenheter. För att uppnå detta måste eleverna vistas i arbetsmiljön och själv få arbeta 
tillsammans med andra. För att lättare lära och ta till sig kunskaper behöver eleverna komma ut i 
rätt miljö. För att underlätta elevernas lärande har man i skolan byggt upp miljöer som liknar en 
arbetsplats där eleverna får träna ”på riktigt”. Man har även APU där eleverna får komma ut och 
arbeta på riktiga arbetsplatser.36 
 
Höghielm beskriver sambandet mellan skolan och arbetslivet med hjälp av modellen nedan. Det 
handlar om två olika kulturer där den ena är skolkultur och den andra är olika former av 
företagskultur. Kulturerna har särdrag som skiljer dem åt mer i begreppsliga än innehållsliga. Han 
menar att skolan kan tillhandahålla kultur, allmänna kunskaper och färdigheter och viss specifika 
kunskaper för ett yrke. Man skulle kunna säga att man lär sig grundläggande kunskaper och viss 
nyttig kunskap. Arbetslivet däremot ger eleverna yrkeskulturen, yrkespraxis (yrkestraditioner) och 
yrkeskunskaper.37 
 

 
Fig. 1 Särdrag i arbetslivet. (Höghielm. R. 2001 sid.72) 
 
I översta delen av figuren beskrivs skolkulturen där elever har chans att lära sig kultur (det 
svenska kulturarvet), allmänutbildning (grundläggande kunskaper) samt specifik kunskap eller s.k. 
nyttig kunskap. Förhållandet mellan dessa tre punkter finns beskrivet i styrdokumenten för 
skolan. Alla kurser är upplagda efter detta sätt. I nedersta delen beskrivs yrkeslivet med dess 
specifika delar. I första punken, yrkeskultur, ingår tekniskt kunnande och normativa moment som 
man under en lång tid kommit fram till. Nästa punkt, yrkespraxis, vilket betyder att det finns 
regler att följa samt vissa procedurer i ett yrke som kan kallas yrkestraditioner. Som sista punkt 
kommer yrkeskunskap och det kommer med ett yrke när utövaren handlar med avsikt efter 
reflektion och övning. Utövandet sker utan att hjärnan behöver tänka efter hur momentet ska gå 
till utan det bara sker. Höghielm resonerar runt begreppet kunskap och vad som egentligen ska 
beskrivas som kunskap. Han tar upp forskare som Hesslow som anser att man kan utföra 
handlingar utan att i ord tänka hur det ska utföras. Hesslows slutsats blir att vi kan ”synsimulera, 
hörselsimulera och rörelsesimulera”, utan tillgång till en verbal ”begreppsapparat”. Rent 
neurofysiologiskt bör resonemanget vara felaktigt eftersom vi när vi tänker aktiverar alla sidor av 
hjärnan. En annan som nämns i texten är Ryle som anser att kunskap är aktivitet. Nästa att 
nämnas är Wenger som anser att kunskap är något som utövas i pratisk verksamhet och som 

                                                 
36 Höghielm, R. (2001) 
37 Höghielm, R. (2001) 
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yttrar sig i specifika situationer, den tillägnas i olika sociala sammanhang och kommer successivt. 
Han skiljer inte heller på teoretisk och praktisk utan det handlar enligt honom om interaktion. 
Höghielm kommer fram till en slutsats som blir att begreppet yrkeskunskap kan betraktas på två 
sätt. För det första betraktas det som en sammansatt process av tradition och kultur. För det 
andra delas kunskap upp i teoretisk-, praktisk- och förtrogenhetskunskap. Oftast är det inte 
antingen eller utan det kan ha olika innebörder beroende på sammanhang. 38 
 
Westerlin vill med sitt examensarbete APU-länken skola -arbete lyfta fram hur skola och företag 
kan samarbeta kring APU genom att ur ett arbetsplatsperspektiv se APU som en länk mellan 
skola och arbetsliv. Hon sökte inledningsvis ur ett arbetsplatsperspektiv svar på två frågor: Vilken 
betydelse kan APU ha som länk mellan skola och arbetsliv? Hur kan synen på APU vidgas så att 
lärare, elever, företag och medarbetare samarbetar på ett respektfullt sätt som ger god utdelning 
till samtliga inblandade parter?39 
 
Över lång tid har hon genom enkäter och i intervjuer fångat upp hur lärare, elever och handledare 
ser på sina förväntningar inför APU. Genom denna studie vill hon belysa hur några olika 
elevgrupper ser på betydelsen av förberedelser inför en APU. I arbetet konstaterar hon att APU 
är en värdefull länk mellan skola och arbetsliv. En vidgad syn på APU i dialog mellan berörda 
parter gagnar samtliga intressenter. Med relativt begränsade insatser kan man nå goda resultat. 
Därför är det värdefullt att kommunicera budskapet så att fler arbetsplatser öppnar sina dörrar så 
att fler elever kan komma ut på APU-perioder. Resultaten visar att gymnasieeleverna sällan 
förbereder sin APU på egen hand. Lärarna har därför ett viktigt ansvar för att förmedla en 
adekvat bild av den arbetsmarknad som väntar eleverna efter skolan. Det ansvaret kan lärarna 
dela med handledarna ute på företagen. Westerlin skriver vidare att det inte är lätt att få företag 
att avsätta resurser för att ta emot elever och att det därför är viktigt med en bra dialog mellan 
skola, lärare och elever samt till företag, handledare och medarbetare för att erbjuda fler 
gymnasieungdomar bra APU-platser.40 
 
2.2 APU kopplat till kunskap och lärande 
Enligt Platon är kunskap ”sann, berättigad tro”. Vad är det som gör att vi kan säga att vi säkert 
vet, i motsats till att vi bara tror eller har en åsikt? Denna definition av kunskap hör till 
vetenskaplig- teoretisk kunskap. I motsats till detta finns praktisk- produktiv kunskap. Det 
pratiska grundar sig i handling och det produktiva för att det grundar sig på sådant som 
människan skapar, producerar och framställer. Under en lång tid räknades inte hantverket som 
kunskap utan det kom i och med industrialismen. Under 1980-talet började man inom 
forskningen skriva om att kunskap inom hantverk ligger i yrkeskunnandet. Författaren Schön 
hävdar att praktiska verksamheter bygger på sin egen reflektion och att praktikern tänker i 
”handling”. Praktiken förenad med den egna reflektionen är utvecklande för den som håller på 
med praktiska verksamheter. Går vi tillbaka till Platon igen så anser han att den som arbetar med 
händerna och kroppen är lägre stående- det arbetet värderas lägre. För enligt Platon ska man 
kunna förklara vad man gör och det kan man inom exempelvis läkekonsten. Ett sådant yrke 
värderas alltså högre än exempelvis matlagningskonsten där allt inte går att förklara säger Platon. 
En kunskaps- eller läroprocess kan sägas bestå i att det som är avlägset och främmande görs 
välbekant, medan det som är välbekant görs främmande. Människor kan lätt bli uttråkade när 
något känns allt för välbekant, medan om vi utsätts för det som känns allt för främmande så letar 
vi oss till det som känns bekant. Drivkraften för kunskap är intresse och motivation, nyfikenhet, 
förundran och därigenom förmågan att ställa frågor.41 

                                                 
38 Höghielm, R. (2001) 
39 Westerlin, A-C. (2006) 
40 Westerlin, A-C. (2006) 
41 Gustavsson, B. (2004) 
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Peirce ansåg att kunskap ska ses som något föränderligt och inte något statiskt utan snarare ett 
resultat av en hela tiden pågående process.42 Innan eleven går ut på APU krävs vissa 
grundkunskaper som gör att eleven kan hantera det grundläggande i yrket. På APU platsen kan 
de sedan träna och utveckla dessa grundkunskaper som getts i skolan och samtidigt utveckla sin 
snabbhet och färdighet.43 Kunskap är något som man tillägnar sig i ett socialt sammanhang och 
successivt tar till sig samt så skiljs det inte heller på teori och praktik utan det handlar om 
interaktion.44 
 
”Med lärande avses relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens och kunskaper som 
ett resultat av individens samspel med sin omgivning”. Lärandet kan betraktas som en 
kontinuerlig pågående process som kan framstå som avsiktlig (medveten), eller omedveten för 
personen i fråga.45 Sätter man APU i detta sammanhang kan det sägas att elevens kunskap och 
kompetens innan, får en fördjupning i och med samspelet med APU-platsen. 
 
Vid en båtbyggarlinje på Stensunds folkhögskola ställer man inte upp några krav för vad som är 
kunskap som eleverna bör ha när de slutar. I fokus är istället vad varje elev känner att han/hon 
lärt sig. Lärarna frågar eleverna om de tycker att de kan och menar att eleverna själva kan avgöra 
om de kan ett hantverk eller inte. Det behöver inte alltid vara samtidigt som man kommer in i ett 
yrke utan oftast inträffar det vid olika tidpunkter för olika deltagare eftersom det är en individuell 
process. Några elever har blivit intervjuade och de säger att för att komma framåt i ett 
hantverksyrke eller komma framåt i lärandet överlag krävs upprepning. Man måste ”nöta på” och 
”öva och öva” för att komma någonstans. Eleverna får skapa fritt och söka sin egen kunskap, 
experimentera, fråga lärare eller sina klasskamrater. Man har även möjlighet att gå in i böcker för 
att söka den samlade kunskap som finns där.46 
 
Vid samma skola intervjuade man om vad det är man lär sig i ett hantverk. De flesta var överens 
om att det är en annan typ av kunskap än den teoretiska, det är istället fråga om en kroppslig 
kunskap. Den kroppsliga kan man förklara med ovanstående text där de intervjuade förklarade att 
de lär sig genom att öva och nöta. Det handlar om en koppling mellan hjärnan och det händerna 
gör och för att det ska fungera behövs medfött anlag, gott självförtroende samt vilja att lära sig. 
Kunskapen i ett hantverk är kroppslig och det bygger mycket på upprepning. Att bli fullärd är 
nästan en omöjlighet för det finns alltid något nytt man kan lära sig och för att utvecklas krävs 
det att man tar till sig nya upptäckter.47 
 
Teoretisk eller praktisk kunskap? Skolans styrdokument baseras på att kunskap är något som 
människor konstruerar, skapar genom att iaktta sin omvärld. Jämför man dagens skola med 
gårdagens är det mera diskussioner nu om att knyta ihop teoretisk med praktisk kunskap. Det 
finns ju även nu helt teoretiska utbildningar, men även där pratas det om hur viktigt det är att 
kunna ha yrkespraktik. Teori och praktik bör inte skiljas åt, utan det handlar om en interaktion 
dem emellan. Han anser att detta har stor betydelse för hur vi tillägnar oss kunskap både inom 
skolans värld och inom arbetslivet. Vad är yrkeskunskap då? Ja, det kan sägas att det handlar om 
om personlig kunskap i samband med regler för hur man gör en viss syssla och rutiner inom 
yrket. En forskare, Lindberg, har kommit fram till att yrkeslärare tydligt skiljer mellan 
yrkeskunskap och skolkunskap. Det kan sägas att skolkunskapen är grunden för att sedan gå 

                                                 
42 Andersson, C. (2000) 
43 Hotell- och restaurangprogrammet. Gy2000:09. Skolverket 
44 Skolverket. (2002) 
45 Andersson, C. (2000).  
46 Gustavsson, B. (2004) 
47 Gustavsson, B. (2004) 
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vidare och skaffa sig yrkeskunskap. Utan skolkunskap som grund kan det bli svårt, om inte 
omöjligt, att tillägna sig yrkeskunskap.48 Det kan finnas två punkter som berör begreppet 
yrkeskunskap. Den ena är en sammansatt process av tradition och kultur medan den andra delar 
in kunskap i teoretisk kunskap, praktisk kunskap och förtrogenhetskunskap.49 
 
APU kan egentligen direkt kopplas till kunskap och lärande, eleverna har all möjlighet (om de 
själva vill) att utveckla det som de lärt sig i skolan. Därtill så kommer all ny kunskap som APU-
platsen kan erbjuda, men allt har med eleven själv att göra. Många faktorer som kan påverka 
elevens APU skrivs inte om här i detta arbete. En av faktorerna är motivationen som vi till viss 
del kan ge dem just genom att erbjuda välorganiserad APU, men lite motivation måste komma 
från eleven själv för att det ska fungera. Andra faktorer som kan påverka en elevs motivation tas 
inte hänsyn till i detta arbete, men det kan ju exempelvis vara att eleven insett att det är fel 
yrkesval som gjort. 
 
 

                                                 
48 Flodin, A. (2006) 
49 Skolverket. (2002) 
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3. FÖRSTUDIE 
 
Detta arbete baseras på en förstudie som är gjord under kursen pedagogiskt arbete B vid SÄL – 
programmet i Falun. Den gjordes under vårterminen 2007 och innefattar en enkät, se bilaga 2, 
som lämnades ut vid Bessemergymnasiet i Sandviken och vid Högbergsskolan i Tierp. Målet med 
den undersökningen var att undersöka vilka program på skolorna som har en väl fungerande 
APU och vilka som inte har det. Syftet med att göra förstudien var att underlätta för denna 
studie. Av dem som svarade på enkäten har vi till denna studie valt ut fyra program (se punkt 
6.3).  
 
3.1 Sammanställning av enkäten 
Enkäten som gjordes som en förstudie redovisas här sammanställd och vi jämför samtidigt 
svaren skolorna emellan samt ger våra kommentarer till resultatet. 
 
Fördelningen av APU veckor mellan undersökta skolor   
       
 Bessemergymnasiet  Högbergsskolan  
  Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
HR 0 v 21 dagar 10 v 3 v 6 v 8 v 
OP 6 v 5 v 4 v 5 v 5 v 5 v 
HP 4 v 15 v 21 v - - - 
BP 1 v olika 2 terminer - - - 
FP 0 v 17 v 23 v 0 v 0 v 15 v 
EL 2 v 3 till 5 v 3 till 5 v 0 v 0 v 15 v 
IP 2 v 6 v 7 v 0 v 0 v 15 v 
BF 0 v 8 v 7 v 2 v 3 v 10 v 
 
Fig 2.  Sammanställning av APU- veckor från enkät. (Skogh, S och Stenbäck, L. 2007) 
 
Skillnaderna i antalet APU- veckor redovisas med hjälp av ovanstående bild. HP på 
Bessemergymnasiet har 40 veckors APU, tyvärr kan vi inte jämföra eftersom enkätsvar saknas 
från HP på Högbergsskolan, samma gäller BP där det inte går att jämföra resultatet. EL och IP 
på Bessemergymnasiet har valt att fördela APU: n över alla årskurser, medan på Högbergsskolan 
ligger all APU i årskurs tre. FP har ingen APU i årskurs ett medan man har hela 40 veckor 
fördelat på årskurs två och tre. På Högbergsskolan har man även här all APU i årskurs tre. 
 
När det gäller utbildade handledare så ligger Bessemergymnasiet på framkant, där har FP, HR 
och OP utbildade handledare medan på Högbergsskolan är det endast OP som har utbildade 
handledare. Överlag anser man på bägge skolorna att eleverna får en bra APU. Endast ett 
program på Bessemergymnasiet anser att fler än 25 % av eleverna får en bra APU. Resterande 
tycker att fler än 75 % av eleverna får en bra APU. 
 
Varför eleverna ska ut på APU ser liknande ut på bägge skolorna där ”att komma i kontakt med 
verkligheten” och ”att lära sig sådant som de inte kan lära sig i skolan” ligger som de viktigaste 
faktorerna. ”Att lära sig bli klar i tid” anses som mindre viktigt på bägge skolorna. 
 
Alla program på bägge skolorna gör arbetsplatsbesök. På Högbergsskolan är det övervägande 
samma person som gör APU besöken, endast ett program har olika som gör besöken. På 
Bessemergymnasiet är det omvända förhållanden, endast ett program har samma person som gör 
besöken. 
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På Bessemergymnasiet är det tre program som har kvalitetssäkring av APU: n, de är BP, FP och 
HR. På Högbergsskolan är det endast transport programmet som har kvalitetssäkring av APU: n. 
 
På FP vid Bessemergymnasiet satsar man på utbildade handledare men man anser endast att fler 
än 25 % av eleverna får en bra APU. Lika är det på HR där man också har utbildade handledare, 
men inte heller här anser man att alla elever får en bra APU. På OP, som också har utbildade 
handledare, anser man att den största delen (fler än 90 %) av eleverna får en bra APU. På OP vid 
Högbergsskolan har man utbildade handledare och även här anser man inte att fler än 75 % av 
eleverna får en bra APU. Vad kan detta bero på? Vi har funderat på varför program med 
utbildade handledare inte anser att fler elever får en bra APU.  
 
När det gäller begreppet kvalitetssäkring är det inget vi tagit ställning till vad det är för något. De 
som svarar att de har kvalitetssäkring har i intervjuerna fått prata mer runt det begreppet och vad 
de anser att det innebär. De program som har kvalitetssäkring på Bessemergymnasiet är FP, HR 
och BP. På Högbergsskolan är det endast transport som har kvalitetssäkring. Av de med 
kvalitetssäkring är det endast BP som anser att fler än 90 % av eleverna får en bra APU. De andra 
programmen anser att fler än 75 % får en bra APU.50 
 

                                                 
50 Skogh, S och Stenbäck, L. (2007). 
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4. METOD 
 
För att söka information till detta arbete gjordes en litteraturgenomgång51, där kunskap från 
tidigare studier inom APU söktes. Vi har även sökt svar på vad APU är, hur en 
handledarutbildning bör se ut samt sökt efter skolor med väl organiserad APU. Litteraturen 
söktes först och främst i våra egna bokhyllor (böcker vi redan använt oss av inom kursen), 
bibliotek och sökmotorer på Internet.  
 
4.1 Enkät 
Det gjordes en förstudie till detta arbete och för att göra den undersökningen användes enkäter, 
se bilaga 2, som delades ut till ansvariga för APU. Enkäten bestod i första hand av frågor med 
fasta svarsalternativ samt bara någon enstaka fråga med öppet svar. På en fråga fick de rangordna 
vilka de tycker är de viktigaste skälen till att eleverna ska ut på APU. Vi valde de fasta 
svartalternativen för att vi ansåg att det skulle vara lättare att få in svar om enkäten inte tog lång 
tid att fylla i. Men flera öppna svar ansåg vi att det var fler som skulle lägga enkäten åt sidan eller 
helt enkelt kasta bort den. Även sammanställningen skulle bli enklare och lättare att arbeta med 
var en av orsakerna till att fasta svarsalternativ valdes.52 Endast på de två sista frågorna fanns 
möjlighet att svara med egna ord. Det uppmanas även att bifoga dokument man använder sig av 
vid APU. 
 
4.2 Intervju 
Vi valde mellan att genomföra en kvantitativ intervju som innebär att forskningen fokuseras på 
mätningar vid datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Alltså man gör 
större undersökningar där man får mycket data som sedan kan statistiskt säkerställas.53 Frågorna i 
en kvantitativ intervju är mycket strukturerade och är lika för att intervjupersoner. 
Svarsalternativen är fasta och ger svar på exempelvis hur mycket och kan ge ett stort antal svar. 
Innehållet bestäms helt av intervjuaren och man vill inte ha så utvecklande svar.54 
 
Det andra valet av intervju vi hade att välja på var kvalitativ intervju som innebär att forskningen 
fokuseras på ”mjuk”- data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. För att en 
intervju ska kunna räknas som kvalitativ så behövs få fasta frågor. Det ska finnas utrymme för 
intervjupersonen att svara med egna ord. Frågorna kan antingen ställas i en given följd eller så 
väljer man att ställa frågorna som det faller sig. I vissa fall kan man även genomföra en intervju 
utan att ha formulerat frågorna innan. Intervjusituationen kan alltså se olika ut för en kvalitativ 
intervju. Frågorna bör vara formade på så sätt att det inte finns något rätt eller fel svar. Som 
intervjuare krävs att man är väl förberedd och väl påläst för man ska få ut så mycket som möjligt 
av intervjun.55 I en kvalitativ intervju är det intervjupersonens intressen som är det intressanta 
och den personen som styr samtalet. Intervjuaren är intresserad av att veta intervjupersonens 
upplevelser och uppfattningar och det är dessa som är betydelsefulla.56  
 
Vi valde att arbeta efter den sistnämnda, kvalitativa intervjuer för att det gav oss de mjukdata som 
vi efterfrågade. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjumall, se bilaga 2, som 
utformades som en mindmap57 med grupper av frågor där vi under intervjuns gång kunde hoppa 
mellan frågor och inte vara styrda till en speciell ordning. Intervjuerna började med en inledande 

                                                 
51 Patel P, Davidsson B. (2000).  
52 Patel P, Davidsson B. (2000). 
53 Patel P, Davidsson B. (2000). 
54 Lantz, A. (2007). 
55 Patel P, Davidsson B. (2000). 
56 Lantz, A. (2007). 
57 Enligt Nationalencyklopedin – karta, anteckningsteknik  
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intervju där vi ställde samma frågor till alla som blev intervjuade, se bilaga 3. För att dokumentera 
intervjuerna användes en mp3-spelare där intervjun spelades in för att inte under intervjutillfället 
missa några detaljer.  
 
4.3 Urval och antal- enkäten 
Alla yrkesförberedande program vid Bessemergymnasiet i Sandviken och vid Högbergsskolan i 
Tierp valdes ut till enkäten. De som fick enkäten skickad till sig var barn och fritid, bygg-, el-, 
fordon-, handel- och administrations-, hotell- och restaurang-, industri-, omvårdnads- och teknik 
programmet på Bessemergymnasiet i Sandviken och barn och fritid, bygg-, el-, transport-, handel- 
och administrations-, hotell- och restaurang-, industri-, omvårdnads-, individuella- och teknik 
programmet vid Högbergsskolan i Tierp deltog.  
 
När vi valde ut vilka som skulle svara på enkäten så började vi med att först plocka ut de program 
som har APU och vid Högbergsskolan skickades sedan ett mail ut till programansvarig på varje 
program som sedan fick tala om vilken som är mest lämpad att fylla i enkäten – till dem skickades 
sedan enkäten. Resultatet redovisas i punkt tre – förstudie i detta arbete. Vid Bessemergymnasiet 
valdes alla program ut som har APU och de som var ansvariga kontaktades via mail. De som inte 
svarade ringdes sedan upp och blev påminda.  
 
4.4 Urval och antal- intervjuer 
Med hjälp av resultatet från förstudien har vi valt ut de fyra program som deltar i undersökningen 
i denna uppsats. Nedan motiveras program för program varför de valdes ut. 
 
De två först var OP på bägge skolorna för att de har utbildade handledare och på 
Bessemergymnasiet anser OP att mer än 90 % av eleverna får en bra APU. På Högbergsskolan 
anser OP att fler än 75 % av eleverna får en bra APU. 
 
Tredje programmet var BP på Bessemergymnasiet som blev valda till en intervju för att de 
kvalitetssäkrar, har inte utbildade handledare men anser däremot de att fler än 90 % av eleverna 
får en bra APU. 
 
Fjärde och sista programmet var HR på Bessemergymnasiet. De har utbildade handledare samt 
kvalitetssäkrar och de anser att fler än 75 % av eleverna får en bra APU. 
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5. RESULTAT 
För att sammanställa intervjuerna har vi använt oss av den intervjumall som användes som stöd 
under intervjun. Intervjuerna började med en inledande del som redovisas under punkt inledande 
intervju och den resterande intervjun redovisas med hjälp av punkterna från intervjumallen, se 
bilaga 2. Några av dem som blev intervjuade ville inte svara på alla frågor om de inte fick vara 
anonyma, därför har vi har valt att inte skriva ut vilka program som sagt vad utan de är 
numrerade från1-4. Vi har ansett att detta är det bästa sättet att redovisa svaren eftersom vi 
annars inte fått några utvecklande svar från personerna som intervjuades samt att vi lovade att de 
skulle få vara anonyma. 
 
5.1 Sammanställning av intervju 1 
På program 1 anses att 15 veckors APU är för lite men tycker samtidigt att eleverna får en bra 
APU. Det är viktigt med APU-information till elever, handledare och arbetsplatser för att få båda 
parter nöjda. APU: n ger erfarenhet som eleven har nytta av i kommande arbetsliv som inte 
nödvändigtvis är det yrke den kommer att arbeta i. 
 
Program 1 anser att det är viktigt kunna umgås i ett arbetslag och att kunna underordna sig och 
flyta in i en grupp men även våga kunna ta för sig, men för den skull inte lägga sig platt på golvet, 
utan att känna sig för och på det sättet kommer in i gruppen. 
 
Program 1 är nöjt med sitt arbete med APU, men skulle vilja ha mer tid för upplägget, vilket man 
tror sig kunna få. Särskilt viktigt är det för åk.1 att mer tid ges för att prata om hur det är att vara 
ute i arbetslivet, eftersom eleverna inte har någon erfarenhet av hur det är. Läraren måste också 
diskutera med eleverna om vilka förväntningar de har, och hur de själva tänker. 
 
Ettorna är ute två veckor på hösten och fyra veckor på våren. Veckorna på hösten görs ingen 
bedömning, utan det är mer för att eleverna ska få känna sig för. 
  
Tanken med APU är att eleverna ska lära sig de praktiska momenten för att komplettera de 
teoretiska kunskaperna och samtidigt få se verkligheten, och få chansen att se olika arbetsplatser 
som de är utbildade för och få arbetslivserfarenhet. 
 
Förutsättningar i skolan 
Vad gör skolan - borde se till att det blir mer APU. 
Skolan måste se till att tid avsätts för APU. 
 
APU-ansvar i skolan 
På program 1 finns det en som är APU ansvarig och den personen har även 50 % av sin tid avsatt 
i tjänsten för den uppgiften. 
 
Arbetsplatsen 
Arbetsmarknaden styr möjligheterna att få ut elever på APU. Den personliga kontakten är 
avgörande för om man ska få ut elever på APU. Men det är viktigt att besöka APU-platsen för att 
få kvalitet och för att behålla platsen - Utan besök ingen APU. Samtidigt är det viktigt att tid 
avsätts - vilket inte finns. 
 
Innehåll 
Kursplan lämnas ut men det finns inget krav att följa den. Eleven läser ingen hel kurs ute på 
APU. 
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Betygsättning 
Handledaren sätter betyg, men bara G och IG. Betyget sätts därefter av mentor, därför är 
kommentarer från handledare väldig viktig så att alla intryck kommer med för slutbedömning. 
 
Loggbok 
Olika beroende vad man får för uppgift av mentor 
 
Uppföljning 
Program 1 gör minst ett besök per elev och arbetsplats. Vissa elever kan behöva fler besök för att 
känna sig trygga. Mentor gör sedan uppföljning under utvecklingssamtalet där då också eleven får 
ta del av sitt betyg. 
 
Handledarutbildning 
Har utbildade handledare- men börjar ta slut. Har tidigare haft handledarutbildning varje termin 
med ca 20 deltagare i en vecka och en ständig kö för att få komma med på utbildningen. På 
senare tid har man minskat personal dels på utbildningsplatserna men också ute på 
arbetsplatserna vilket gör att det inte är någon som har tid att utbilda handledare och det finns 
ingen ute på arbetsplatserna som har tid att komma. Nu börjar man ropa ute bland 
verksamheterna efter handledarutbildning. Därför ska program 1 i höst börja med 
handledarutbildning, men det blir inga veckokurser utan 1 – 2 dagar. Det handledarna frågar efter 
är hur man bedömer eleverna. 
 
Kvalitetssäkring 
Eleverna får göra en egen utvärdering. Mentorn genomför ett samtal - vad har fungerat vad har 
inte fungerat. Skolans kontakt med APU platserna gör besök hos alla elever minst en gång under 
APU-perioden. Program 1 har en träff per år med verksamheterna och ett programråd en gång 
per termin där skola och alla i branschen har chans att framföra sina åsikter. Det är viktigt att 
skola yrkesliv samarbetar och har den fysiska kontakten och de kontakterna måste vårdas. Om 
något inte fungerar tas det upp med chefen på verksamheterna. 
 
Övrigt + lämnat material 
Intervjupersonen anser att man från skolans sida borde göra något för handledarna, bjuda på 
bullar exempelvis för att på så sätt motivera dem att ta elever från skolan. 
 
Skulle vilja ha längre APU-perioder. Ansvarig för APU på programmet vill att det ska finnas 
avsatt tid för att arbeta med APU samt att det ska ingå i tjänstefördelningen.  
 
Program 1 ser gärna att det arbetas fram en platsbank med APU- platser. Sen skulle de gärna 
bjuda in verksamheterna exempelvis två gånger om året så handledarna får en inblick i skolan. 
 
5.2 Sammanställning av intervju 2 
På program 2 anser man att eleverna ska ut på APU för att de får komma ut i den värld de ska 
möta efter skolans slut. I årskurs tre är eleverna ute på APU hela läsåret. Program 2 anser att 
eleverna får en bra APU men det skulle kunna bli bättre. Framförallt beror det på att 
arbetsplatsen inte alltid kan erbjuda alla moment som ingår i kursen. Det kan vara ett dilemma 
om eleven fungerar bra på arbetsplatsen och alla är nöjd med eleven, och då vill man inte flytta på 
den eleven eftersom det kan leda till fast anställning efter skolans slut. Varje elev får som regel 
vara på samma arbetsplats under hela sin APU om det fungerar med alla inblandade. Det kan 
vara bra för eleven för då får den möjlighet att se hela projektet från start till färdigt objekt. Det 
som avgör om eleverna får en bra APU är dels beroende på arbetsplatsen och personalen, dels på 
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eleven själv om den passar tillsammans med de anställda. Det viktigaste eleven ska lära sig under 
APU-perioden är yrkesmoment, att vara på en arbetsplats, koderna, samvaron och kulturen.  
 
Program 2 är nöjd med sitt arbete med APU. Programmet har för cirka ett år sedan börjat bjuda 
in alla firmor som program 2 har APU-platser på till ett frukostmöte varje termin, där man från 
skolans sida berättar vad man vill att firmorna ska trycka på och hur kurserna är uppbyggda. 
 
Intervjupersonen tror att tanken med APU från början var att lägga ut delar av kurser som inte 
kunde utföras på skolan. Målet med APU är att placera ut eleverna så att man får med de kurser 
eller kursdelar som ingår i programmet, samtidigt försöker man att se till att det leder till en 
förlängning och fast jobb. 
 
Förutsättningar i skolan 
Om exempelvis ett företag ringer till skolan och frågar om det finns någon eller några elever som 
skulle passa för den här arbetsuppgiften går det oftast att ordna så en eller flera elever kommer ut 
på den arbetsplatsen. Eleverna har chans att vara ute så mycket de kan under trean så länge de är 
klara med det som ska göras i skolan. 
 
APU-ansvar i skolan 
Den som har årskurs tre har även APU-ansvaret och disponerar hela veckan där eleven skulle ha 
varit inne i skolan för APU. Tidigare hade man i Sandvikens kommun inskrivit i kontrakt att 
skolans elever fick platser beroende på hur stort bygget var. 
 
Arbetsplatsen 
Konjunkturen har en avgörande betydelse för möjligheten att få APU-platser. När det är 
högkonjunktur är det oftast väldigt lätt att få APU-platser. Risken är att företagen utnyttjar 
eleverna istället för att anställa mer folk, vilket man får se upp med och i tid styra om. Den 
personliga kontakten skapar APU-platserna. Det räcker inte med att ringa, utan man ska fysiskt 
besöka arbetsplatsen.  
 
Innehåll 
Eleverna följer arbetsplatsernas tider när de är ute på APU. Eleverna är ute i hela veckor vilket 
kan innebära problem för individuella valet om eleven väljer något annat än karaktär eller är 
idrottselev eftersom man då måste bryta APU några timmar delar av dagen. Då är det helt 
avgörande hur arbetsplatsen ställer upp på det. 
 
Betygsättning 
Betygsättningen görs utifrån studieplanen där mentor tillsammans med eleven går igenom de 
olika delarna och utifrån vad eleven har presterat ges betyg. Eftersom mentor hela tiden besöker 
de olika APU-platserna vet den vad eleverna har gjort, och på det viset blir det enkelt att sätta 
betyg. Ute på arbetsplatserna diskuterar mentor med den som har haft hand om eleven vilket 
betyg den tycker eleven ska ha. Oftast sätter arbetsplatsen högre betyg än vad mentor tycker. 
 
Loggbok 
Alla elever på program 2 har en individuell studieplan där alla kurser står. Den fyller eleven i varje 
dag och tas in av mentor var fjärde vecka. 
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Uppföljning 
APU- ansvarig är ute på arbetsplatserna och besöker eleverna så ofta det går. Ansvarig har oftast 
hela veckor att disponera vilket gör det enklare att göra många besök. Mer regelbundna besök 
underlättar sedan vid betygsättning.  
 
Handledarutbildning 
På program 2 har man inga utbildade handledare och därför ingen handledarutbildning. 
 
Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkrar gör program 2 genom att åka runt på de olika APU-platserna och samtala med 
ansvariga. På det sättet håller program 2 sig uppdaterad med vad som händer. Om det inte 
fungerar tar program 2 på det viset reda på vad det är som är fel och kan snabbt rätta till det. 
 
Övrigt + lämnat material 
Arbetsplatserna informeras om de olika delarna och innehållet i varje kurs. Varje arbetsplats 
debiteras med 16 kronor per elev för att skolan ska kunna göra inköp för kläder och verktyg till 
eleverna. 
 
5.3 Sammanställning av intervju 3 
Eleverna ska ut på APU för att skaffa sig yrkeserfarenhet, kunskaper, det vi lär ut på skolan 
kanske lärs ut på ett annat sätt på restauranger. APU: n ger även en bättre helhetsbild. Eleverna 
på program 3 får en bra APU, bra platser och mycket beror på handledarna. De flesta är ju 
utbildade. 
 
Vi tittar mycket på restaurangernas kvalitet på varor och deras hygien. Program 3 följer HACCP, 
vilket är ett egenkontrollprogram och vill gärna att restaurangerna använder samma. Lika gäller 
restaurangernas alkoholhantering och svart arbetskraft, vi vill inte att eleverna ska vara på ställen 
som inte följer sådana regler.  
 
Mentorerna har stor del i hur bra APU eleven får. Mentorerna är ansvariga att placera ut eleverna 
på en arbetsplats och det är då viktigt att det finns en kemi mellan elev och arbetsplats. 
Exempelvis är det inte så bra att placera en blyg tjej på en högljudd arbetsplats, det ska 
mentorerna försöka undvika. Program 3 är nöjd med sitt arbete med APU, det var sämre tidigare, 
men det som var dåligt förr har de lyckats ändrat på.  
 
Skolan ställer upp och ger oss milersättnings när vi gör APU besök så skolans arbete är bra. Har 
fått igenom att eleverna ska vara ute hela veckor och det behövs för att eleverna ska få en helhet. 
Har kärnämneslärare som är knutna till program 3 vilket gör att eleverna läser ämnena mer 
komprimerat. Elever i trean har läst klart alla kärnämnen utom naturkunskap och religion så de 
kan koncentrera sig på karaktärsämnet. 
 
Förutsättningar i skolan 
Har tänkt börja med någon typ av APU (yrkesintroduktion) redan i ettan, vilket vi inte har nu. 
Den ska ske i regionen och ska vara i två till tre dagar för att eleverna ska få prova på yrket. I 
tvåan har eleverna APU hela veckor (vilket det inte var tidigare) under två veckor på hösten och 
två veckor på våren. Detta upplägg ger en mer relevans för yrket. Treorna är ute i längre perioder, 
tre sammanhängande veckor där de jobbar skift eller helger åtta timmar per dag eller långpanna 
(term som används inom restaurang för att jobba dubbla pass). Elever kan få resebidrag från 
skolan på 500 kr (finns undantag) när de vill till platser längre bort. Det finns möjlighet att göra 
utlandspraktik både i trean och i tvåan. Eleverna väljer själva vart de vill vara eller så kommer 
APU- ansvarig med förslag.  
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APU-ansvar i skolan 
En person som är ansvarig och har ingen avsatt tid i tjänsten. Personen är undervisningsfri 
torsdag och fredagar så det är mest då tiden läggs på APU. Arbetsplatserna som kan erbjudas 
ligger i regionen. Mentorerna placerar ut eleverna eftersom de känner eleverna bäst, sedan gör 
APU-ansvarig listor som skickas ut per brev till handledarna med namn på elev, veckor och en 
bedömning. Bedömningen tillsammans med närvaro skickas sedan ifylld tillbaka till skolan. 
 
Arbetsplatsen 
Arbetsplatserna man väljer är där man har klass på matlagningen och som programmet anser är 
bra. Vi har lätt att få APU-platser och ofta ringer restaurangerna och vill ha elever, men det är 
inte meningen att eleven ska vara billig arbetskraft, så många säger vi nej till. Det är lätt att få 
APU-platser när man har en personlig kontakt med arbetsplatserna. Konjunkturen känner vi inte 
av men var oroliga när ett restaurangprogram i grannkommunen startade, men har inte känt av 
det så mycket.  
 
Innehåll 
Eleven ska göra dagliga sysslor vara med i produktionen på en restaurang. Handledarna har inga 
krav på innehåll men det är tänkt att eleven ska träna på det man gått igenom i skolan. 
Handledarna får inte något utskick som visar vad eleverna läser för kurser utan de flesta 
handledarna har själva varit elever så de vet vad det handlar om. Skolan har tänkt att eleven ska 
göra en kartläggning av sina kunskaper innan APU som de senare kan lämna till handledaren som 
visar vad de själva vill/behöver träna på. Efter APU: n följer en utvärdering som eleven får fylla i 
som handlar om vad de fick göra under APU: n. Arbetstiden är åtta timmar per dag och eleven 
bör ha möjlighet att arbeta helger. 
 
Några kurser är helt utlagda på arbetsplatsen; barteknik och blommor och dekorationer- då sätter 
handledaren betyget. 
 
Betygsättning 
Handledarna sätter betyg på om eleven kommer i tid, punktlighet, närvaro, initiativförmåga och 
allmänna omdömen. Betygen sätts sedan av lärare med hänsyn till följande punkter. Frånvaron är 
viktigt i betygsättningen och inverkar mycket.  
 
Loggbok 
Eleverna skriver loggbok/dagbok om vad de har gjort, vad som gått bra och mindre bra. 
Loggboken lämnas sedan in till skolan där mentorn går igenom det med eleven på 
utvecklingssamtalet. Skolan har uppgifter där exempelvis eleverna ska kolla hygienen på 
arbetsplatserna, redogöra för tillagningssättet av tre maträtter samt redogöra för bekantskapen 
med nya råvaror och livsmedel samt i vilket sammanhang de användes. Andra uppgifter kan vara 
att nämna tre nya kunskaper eleven förvärvat under vecka, hur man arbetar med specialkost på 
arbetsplatsen samt kommentera arbetsplatsen ur ett arbetsmiljöperspektiv.  
 
Uppföljning 
Eleven får ta del av sitt betyg, som arbetsplatsen skickat till skolan när APU- perioden är slut. Det 
görs APU-besök av mentorerna åtminstone en gång per tillfälle utom när eleverna befinner sig 
utanför regionen då man istället ringer. APU- besöken görs i första hand av mentorn, även APU-
ansvarig åker ut ibland och gör besök.  
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Handledarutbildning 
Handledarna är utbildade och programmet har försökt att ha handledarträffar- men det är svårt 
att få dem att komma. Enda gångerna som det kommit någon var när delar av kocklandslaget var 
på besök eller när vi haft info om viner. De utbildar inte handledarna själva, men skulle vilja göra 
det. Helst skulle programmet vilja att skolan samordnar en gemensam utbildning för alla 
program. Där skulle handledarna ha möjlighet att träffa lärare från program 3 samt rektorer. 
 
Kvalitetssäkring 
Program 3 har varit kvalitetssäkrat, men inte nu längre för det har gått ut. De kommer inte att 
förnya eftersom det kostar mycket pengar att få en kvalitetssäkring. De kontrollerar restaurangen 
så de är anslutna till SHR och ska följa deras gällande lagar. Vi kollar upp arbetsplatserna genom 
Sveriges Hotell och Restauranganställdas förbund. Om något inte är bra måste man kolla upp vad 
det är som hänt. Program 3 börjar med att prata med eleven och väntar med att prata med 
arbetsplatsen som sista utväg. 
 
Övrigt  
Något program 3 skulle vilja ändra på är boendet för eleverna när APU: n är längre bort. De vill 
ha någon form av samarbete med hotellskolor där eleverna kan bo under perioden. På vissa hotell 
kan eleverna få bo kvar på exempelvis Dalecarlia i Tällberg. Vandrarhem är också ett alternativ 
men det beror ju på om skolan är villig och betala det. Boendet är ett problem när det gäller APU 
längre bort och program 3 skulle vilja ha ett samarbete med en skola som har hotell kopplat till 
sig. 
 
Sammanfattning av överlämnat lämnat material 
APU- ansvarig skickar till arbetsplatsen ett praktikkort där handledaren ska fylla i elevens 
frånvaro samt ge ett handledarutlåtande där det beskrivs elevens huvudsakliga arbetsuppgifter. 
Handledarna kommenterar även elevens punktighet och ansvarskänsla, initiativförmåga och 
förmåga att ta instruktioner. Tre till punkter ska också fyllas i där handledaren bedömer eleven 
med en skala från 1-5; elevens arbete, elevens uppträdande och elevens samarbetsvilja. Denna 
bedömning skickas sedan tillbaka till skolan. 
 
5.4 Sammanställning av intervju 4 
Intervjupersonen på program 4 anser att elever ska ut på APU därför att eleven inte kan lära sig 
allt teoretiskt utan behöver göra vissa delar praktiskt. De kunskaper som gås igenom teoretiskt i 
skolan måste eleven kunna få bekräftade under APU:n. Eleverna har på skolan tillgång till ett 
metodrum där de kan träna på det grundläggande som att lyfta från rullstol till säng samt bädda 
en säng. Målet med APU är att få träna på teoretiska kunskaper och får ett kontaktnät eftersom 
de flesta av våra elever får jobb samt extrajobb under utbildningen. 
 
Program 4 har trott att eleverna får en bra APU, men är inte längre lika säkra. Eleverna däremot 
är nog alla nöjda med sin APU. När en handledarträff skedde nyligen insåg vi att handledarna har 
för dåliga kunskaper och de vet inte vad de kan kräva av eleverna. Skolans krav och 
arbetsplatsens krav stämde inte överens och väcktes funderingar på vad det är för kunskaper de 
godkänner. Några av arbetsplatsens krav kan vara att eleven ska presentera sig, inte ha mobil på, 
komma i tid och ringa när de är sjuka. Program 4 vill sätta igång med handledarutbildningar som 
handledarna får gå och det är ett måste eftersom de inte har kunskaper om vad som bör krävas av 
eleverna.  
 
De handledare som eleverna får på en arbetsplats behöver inte vara någon som verkligen vill ha 
en elev utan de kan bli tvingad till det, eller så kan de vara någon som är helt nyutexaminerad och 
saknar erfarenhet. Bra handledare är en förutsättning för att eleverna ska få en bra APU. Sedan är 
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det viktigt med en bra kontakt till skolan (APU ansvarig) samt att eleven får en bra kontakt med 
sin handledare. 
 
Program 4 är just nu nöjt med sitt arbete med APU, men skulle önska att skolan hade mera insikt 
i hur de planerar. Vet inte vad läroplanen säger om APU.  
 
Förutsättningar i skolan 
Det är svårt att anpassa APU till övrig undervisning som pågår i skolan. Program 4 har APU 
under fem veckor där eleverna är ute i fyra dagar. Den femte dagen är de i skolan och läser så 
många kärnämnen som möjligt. Tyvärr så fungerar det inte så bra så oftast är det karaktärsämnen 
som ligger på den tiden. 
 
Fördelningen av veckor är fem veckor i vardera årskursen vilket programmet anser bäst när 
kurserna är fördelade på tre år och alla kurser kräver APU.  
 
APU-ansvar i skolan 
På program 4 är det två som är ansvariga för APU på programmet och ingen av har någon tid i 
tjänsten för att arbeta med APU. Tur att vi inte har så många elever som ska ut med tanke på hur 
mycket tid som vi måste lägga ner. Att bara besöka alla elever minst en gång tar mycket tid. 
Intervjupersonen har inte jobbat ute i verksamheten i Uppsala eller Tierp, vilket gjorde det svårt i 
början när det var svårt att veta vem man skulle ringa till.  Ett system man använder för att boka 
APU platser tar tid att använda och lära sig. Året innan eleverna ska ut på APU får skolan begära 
hur många platser som behövs.  
 
Arbetsplatsen 
Intervjupersonen tror inte att de känner av hög/låg konjunktur. Möjligtvis sen när fler och fler 
äldre som har lite pengar kan anställa sig egen undersköterska. Stor del av jobbet i framtiden kan 
bli privat och det kommer alltid att finnas jobb eftersom vi alltid kommer att behöva vård. 
 
När det gäller besök på arbetsplatsen är det något som lades ner mycket tid på i början, vilket 
ledde till bra kontakter med cheferna vilket ledde till ett bra samarbete och att man som ansvarig 
själv får bra pejl på arbetsplatsen. 
 
Innehåll 
Eleverna är ute 28 timmar per vecka, fördelat på fyra dagar. Det rekommenderas att eleverna 
arbetar morgonpass, dagpass och kvällspass samt minst en helg. Eleverna får bara vara borta  
10 % utan att behöva ta igen den tiden och de är ansvariga för APU stenhårda på. Program 4 
lägger inte ut hela kurser utan enbart delar av kurser eftersom det krävs viss teori i varje kurs.  
 
Loggbok 
Eleven får med sig olika uppgifter till olika typer av APU. En uppgift kan exempelvis vara att de 
ska följa en patient, eller så är det någon annan typ av studie- det som kan passa för just den 
APU: n. 
 
Uppföljning 
Lärare gör minst ett besök på arbetsplatsen under en APU period. Eleven får med sig ett 
omdöme från arbetsplatsen som de får ta del av. Dialog med handledarna sker i samband med 
besöken. 
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Betygsättning 
Betygen sätts med hjälp handledarnas bedömning, samtalet mellan handledare och ansvarig lärare 
vid APU- besök samt med hjälp av en checklista som eleverna har med sig ut till arbetsplatsen.  
Eftersom handledarna inte är utbildade kan de inte själva sätta betyg utan bara ge sina omdömen. 
Program 4 skickar ut information om kurser samt betygsteg som handledarna har möjlighet att 
läsa. 
 
Handledarutbildning 
Just nu finns inga utbildade handledare på APU-platserna men målsättningen är att starta upp en 
inom kort om program 4 får chansen. Handledarna måste få tid avsatt för att gå på en sådan 
utbildning för att det ska fungera. Tanken är att kunna erbjuda en handledarutbildning på 100 
poäng som de kan läsa på distans, 4 timmar varannan vecka under ett år. Kursen är en kurs 
(handledning, OMV1206) som finns inom OP-programmet. Program 4 erbjuder kursen för 
treorna varje år vilket gör att eleverna när de kommer ut på arbetsmarknaden har en 
handledarutbildning. 
 
På arbetsplatserna är det är bara de som arbetar heltid som får vara handledare. Handledarna 
förväntas arbeta 100 %, ha en elev med sig på heltid, vilket skulle kunna leda till att man inte har 
så mycket tid över för sin elev. Det bästa skulle vara om handledaren fick en nedsättning till 75 % 
under den period man har en elev eller tvärt om jobbar 75 %, men får betalt för 100 % när man 
har elev. 
 
Kvalitetssäkring 
Vi kontrollerar inte arbetsplatserna utan ryktet går vilka som är bra och mindre bra. Det händer 
sällan att en elev kommer tillbaka och säger att det inte varit bra det får vi reda på när eleverna 
kommer in på fredagar. Det åtgärdas i samband med det. Vi börjar med att prata med eleven och 
försöker ta reda på vad det är som är fel. Det kan ex. bli byte av handledare. 
 
Övrigt  
Vi måste få handledarutbildning samt mer tid för att träffa verksamhetscheferna ute på fältet. 
Informationen stannar ofta hos chefen och når sällan ut i tid till handledarna (om att de ska få en 
elev ex) Bättre kommunikation dem emellan är önskvärt. Kontakter från skolan sker via 
verksamhetschefer vilka delar ut platser och handledare. Eleven får nu för tiden reda på innan 
vem som de ska ha som handledare. 
 
Det finns en kurs som heter handledning och är på 100 poäng. Den ligger inom 
omvårdnadsprogrammet och kursen är något som program 4 skulle vilja använda för 
handledarutbildningar. Kursen ger kunskap om handledning som en kunskapsutvecklande 
process. Den som går kursen får lära sig några former av handledning samt hur teori och praktik 
tillsammans kan ge en bättre förståelse.58 
 
Sammanfattning av överlämnat lämnat material 
En bedömningsblankett samt en närvarolista lämnas ut till APU platsen innan eleven börjar. Där 
ska handledarna fylla i en halvtidsbedömning med omdöme samt ge förslag till förändringar som 
eleven bör göra. Handledarna ska sedan innan eleven slutar göra en slutbedömning där de sätter 
betygen IG (icke godkänd) eller G (godkänd). Betyget måste motiveras på raden för omdöme. 
Samtidigt med bedömningsmallen skickas en checklista med moment där eleven ska fylla i 
moment som genomförts. Eleven fyller i med observerat, utfört med viss handledning eller utfört 
självständigt. Eleven skriver sedan egna kommentarer samt får en signatur av handledaren. Varje 
avklarat moment måste eleven utvärdera med hjälp av tre frågor;  
                                                 
58 www.skolverket.se kurs OMV1206 
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1) Hur har jag utfört uppgiften?  
2) Vad har jag lärt mig?  
3) Vad behöver jag träna mer på?  
 
Programmet skickar även ut mål för APU, vilket är olika mål beroende på vilken omgång de är 
ute. Arbetsplatsen har då möjlighet att om de är intresserade läsa vad det är skolan förväntar sig 
att eleverna ska lära sig. 
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6. DISKUSSION 
 
6.1 Kommentarer till intervjuer 
APU är en enligt Skolverket kursplanestyrd utbildning inom ett program och ska genomföras på 
en arbetsplats utanför skolan. Den ska vara på minst 15 veckor och är obligatorisk för alla 
yrkesförberedande program. Enligt Skolverket var tanken med APU att skolan skulle ha 
möjlighet att förlägga hela eller delar av kurser på en arbetsplats för att skolan skulle kunna spara 
pengar på lokaler och utrustning. Enligt programmålen har APU en central betydelse och finns 
för att skapa en helhet för utbildningen. APU ska också ge en förtrogenhet med de normer och 
krav som finns i arbetslivet. Enligt oss så ställer inte Skolverket speciellt många krav på hur en 
APU ska utformas, utan det som styrs från Skolverkets sida är framförallt hur många veckor som 
eleverna ska ha rätt till. Skulle inte de kunna ställa mer krav på kommunerna och skolorna? Även 
Höghielm tar upp hur viktigt det är för eleverna att få komma ut på APU. Han menar att eleverna 
måste få komma ut på en arbetsplats för att pröva på och få erfarenheter. Det räcker inte med att 
träna i klassrumsliknande miljöer utan eleven måste få vistas i en riktig arbetsmiljö tillsammans 
med andra. 
 
Som vi skrev tidigare i arbetet så anser författaren Schön att praktiska verksamheter bygger på sin 
egen reflektion och att praktikern tänker i ”handling”. Praktikern förenad med den egna 
reflektionen är utvecklande för den som arbetar med praktiska verksamheter. Detta visar hur 
viktigt det är med en APU som fungerar för elever på de yrkesinriktade programmen. 
Förutsättningarna för att eleven ska få en bra APU är framförallt att vi från skolans sida gjort allt 
vi kan för att det ska fungera bra. Detta är ett sätt att stärka elevens motivation, men det finns 
säkert andra faktorer som även påverkar elevens motivation och detta är faktorer som inte 
behandlas i denna undersökning. Eleven behöver ha drivkrafter som intresse, motivation, är 
nyfikna och har förmåga att ställa frågor. Har inte eleven dessa drivkrafter kan vi planera deras 
APU hur noga som helst, de kommer i alla fall inte at få ut något av den. 
 
De intervjuade anser alla att eleverna ska ut på APU därför att eleverna ska få träna på och 
komplettera praktiska moment med teoretiska kunskaper samt få ett kontaktnät. Eleven ska 
skaffa sig yrkeserfarenheter och kunskaper eftersom det vi lär ut i skolan kanske ser ut på ett 
annat sätt på en arbetsplats. Eleverna ska även ut i den värld som de sedan ska ut i när skolan är 
slut. Det är viktigt är att eleven kommer ut på en arbetsplats för att lära sig att umgås i ett 
arbetslag. De intervjuades tankar om APU stämmer väl överens med Skolverkets idéer. 
 
Kopplar man intervjusvaren till figur 1, Särdrag i arbetslivet sid. 12, ser man att det stämmer 
överens ganska väl. I skolan kan vi lära ut allmänna kunskaper och färdigheter samt viss specifik 
kunskap, vilka våra styrdokument i skolan baseras på. För att eleven sen ska kunna ta detta till sig 
behöver det kompletteras med vad som finns i arbetslivet, yrkeskunskap (kan bara komma med 
ett yrke när handlingarna utövas med avsikt efter reflektion och övning), yrkespraxis och 
yrkeskulturen. Eleverna blir inte specialister i ett yrke av att bara sitta i skolbänken utan behöver 
få komma ut och pröva alla kunskaper i det verkliga livet, med verkliga kollegor. Figuren visar, 
anser vi hur viktigt det är att eleven får en helhet och inte bara får skolans eller arbetslivets syn på 
kunskap. Vi tog med figuren i uppsatsen för att den på ett enkelt sätt visar att eleven behöver se 
alla sidor av ett yrke (skolans och arbetslivet) för att kunna få en helhetsbild. 
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6.2 Lathund 
Nedan följer punkterna som är resultatet av intervjuerna som är genomförda. Dessa punkter kan 
följas när APU- ansvarig ska planera en väl fungerande APU. Punkterna redovisas i en lathund 
nedan. Intervjuerna är sammanställda och därifrån är ett antal punkter uttagna som 
intervjupersonerna anser viktiga. Med hjälp av den litteratur och den tidigare forskning som är 
läst kan vissa punkter styrkas och det är dem som i första hand kommer med i lathunden. 
Lathunden behöver inte läsas i någon speciell ordning utan är punkter som var och en kan 
underlätta planeringen av APU. Alla punkter behöver inte uppfyllas för att APU: n ska bli bra. 
Uppfyller man däremot många av punkterna finns en större chans att eleverna får en bra APU. 
Kommentarer och motiveringar till varje punkt i lathunden redovisas nedan under punkt 6.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
UUppppfföölljjnniinngg  

  
AAPPUU--  bbeessöökk  

  
BBeeddöömmnniinnggssmmaallll 

  
AAPPUU--  vveecckkoorr  

KKoommmmuunniikkaattiioonn  
mmeellllaann  eelleevv,,  

mmeennttoorr  
oocchh  aarrbbeettssppllaattss  

KKoonnttaakktt
mmeedd  aarrbbeettssppllaattsseenn  

  

  
HHaannddlleeddaarr--  
uuttbbiillddnniinngg  

  
SSaammoorrddnniinngg  

  
KKvvaalliitteettssssääkkrriinngg  

BBrraa    
AAPPUU  

Fig 3 Lathund. Lathund för planering av APU. Finns även som eget dokument under bilaga 4 
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6.3 Kommentarer till lathunden 
Nedan följer kommentarer till lathunden på sidan 29. Punkterna är tänkta att användas för 
planering av APU. Punkterna kan användas var och en för sig och behöver inte användas i någon 
speciell ordning. 
 
Skolan samordnar APU – platserna 
Det har framkommit att det bästa är om skolan (APU- ansvarig) tar första kontakten med 
arbetsplatserna så de slipper onödig irritation när eleverna själva ringer för att ordna platserna. 
APU- ansvarig bör få tid i tjänsten för att arbeta med dessa saker som i vissa fall kan ta tid. På en 
skola får eleverna själva komma med förslag på platser, men det framkommer inte om det är 
eleven själv som tar kontakt med arbetsplatsen.  
 
Kvalitetssäkring 
Att få programmet kvalitetssäkrat kan kosta mycket pengar, men ett program kan själva välja att 
kvalitetssäkra sina APU- platser. Arbetsplatserna kan kontrolleras så att de följer de lagar som 
gäller samt att de har rutiner, som en av intervjupersonerna sa; arbetsplatserna ska följa samma 
egenkontrollprogram som de gör, de ska inte tillåta svart arbetskraft, är anslutna till 
branschorganisation och följer deras gällande lagar samt så ska de följa gällande lagar vid 
alkoholservering. En annan intervjuperson sa att de inte har kvalitetssäkring, men att de väljer 
arbetsplatser efter vad de hör är bra platser. Händer det att en elev inte trivs så försöker man ta 
reda på vad som kan har hänt. Kan man inte lösa det byter man plats för att eleven ska få göra 
APU, alternativet kan ju annars vara att de stannar hemma. Alla nämner APU- besök som en 
förutsättning för kvalitetssäkring. 

 
På några skolor runt om i Sverige har man kvalitetssäkrade APU- platser. Några kräver att det ska 
finnas en utbildad handledare på arbetsplatsen samt att det bör finnas en reservhandledare. 
Handledaren ska vara ansvarig för att närvaron kollas, moment prickas av samt sköta kontakten 
med skolan. Eleven ska ha en bricka där det står elev samt skolans namn för att på så sätt känna 
sig säkrare samt att de runt omkring ska veta att det är en elev. Arbetsplatserna ska även vara 
anslutna till branschorganisationer samt följa deras gällande lagar. 
 
Jämförs hur skolor runt om i Sverige kvalitetssäkrar med de intervjuer vi gjort kan man se vissa 
likheter. Exempelvis ska arbetsplatser vara anslutna till branschorganisationer, utbildade 
handledare är inte alltid att krav, men det ska finnas någon som har ansvaret för eleven. I 
intervjuerna framkom att APU- ansvarig undersöker vad som kan ha hänt om en elev inte är nöjd 
med en plats. Går problemet inte att lösa byter man arbetsplats åt eleven. 
 
Handledarutbildning 
Enligt skolverket blir det viktigare och viktigare att ha utbildade handledare på arbetsplatserna 
samt träffar för handledare som varit med ett tag. Trots detta är det väldigt få program som har 
utbildade handledare. Skolverket har gjort en undersökning och den visar att ett stort problem är 
att handledarna inte får information om vad som behandlas i undervisningen. Det är skolans 
ansvar att se till att sådan information kommer ut till handledarna. För att handledarna ska kunna 
göra ett bra jobb krävs information från skolan om hur det fungerar på programmet och i skolan 
överlag. Skolverket har betalat ut pengar för att skolorna ska kunna utbilda sina handledare, men 
pengarna har använts dålig. Det kan kanske bero på att skolorna inte vetat om att det funnits 
pengar. Nu avsätter inte Skolverket pengar för handledarutbildningar utan hänvisar till att det är 
upp till kommunerna att bekosta utbildningarna. I en kommun genomför man 
handledarutbildningar regelbundet. Skolan träffar sina nya handledare under en eftermiddag där 
man ger övergripande information om APU. De får träffa rektor, lärare och elever som alla får ge 
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sin syn på APU. Man avslutar dagen med att gå igenom vad man kan vänta sig som handledare 
samt vad som förväntas av dem. 
 
Höghielm skriver om hur lätt det kan bli en gråzon mellan arbetsmarknadens behov och skolans 
uppgifter. Även detta visar hur viktigt det är att skolan ser till att det finns utbildade handledare 
på arbetsplatserna. 
 
I intervjuerna framkom det att inte alla har utbildade handledare. På ett program anses dock att 
handledarna har god inblick vad skolan sysslar med eftersom de flesta en gång varit elev där. De 
är positiva till att skolan i stort samordnar någon typ av handledarutbildning som är gemensam 
för alla program. Där kan handledarna få chansen att träffa representanter från skolan och få 
information om vad eleverna gör på skolan. På ett annat program är inte heller handledarna 
utbildade, men ambitionen finns att inom en framtid starta upp en handledarutbildning. Det 
skulle inte innebära en utbildning på bara en eftermiddag utan det är en riktig gymnasiekurs som 
programmet vill utbilda i. De ser gärna att handledare på arbetsplatsen får en nedsättning i 
arbetstiden när de har elever. De ska inte få mindre betalt utan bara lite mindre att göra så det 
finns tid att ta hand om en elev. Ett annat program har inte alls utbildade handledare men har 
provat att bjuda in ansvariga på arbetsplatserna för ett frukostmöte. Ambitionen är att fortsätta 
med det eftersom det var välbesökt och uppskattat. Det sista programmet har utbildade 
handledare, men för få just nu. Skolan har tidigare haft handledarutbildningar varje termin, men 
har inte haft det på senare tid därav för få handledare just nu. Programmet har planer på att starta 
en ny utbildning till hösten. 
 
Det negativa som kan ses om inte handledarna är utbildade är att de inte vet vad de ska 
betygsätta. Nu betygsätts om eleven kommer i tid, hur de uppför sig osv. De betygskriterierna är 
inte relevanta enligt ett program och hur omsätter en lärare det omdömet när man ser till 
betygskriterierna? Att handledarna får information om vad som behandlas i skolan är skolans 
ansvar och däri ligger också att de vet vad som ska betygsättas, alltså vad som ingår i kurserna 
som eleven läser. 
 
Enligt Skolverket är det viktigt att handledarna på arbetsplasterna är utbildare. De har tidigare 
avsatt pengar för att kommunerna ska kunna genomföra utbildningar, men gör inte det längre. 
Om de nu anser att det är så vikigt varför fortsätter de inte att avsätta pengar? När ansvaret nu 
ligger på kommunerna är det kanske en bra post att spara pengar på eftersom det inte finns något 
krav från Skolverkets sida. Så länge inget krav finns behöver de ju inte lägga pengar på det. 
Slutsatsen blir att Skolverket måste ställa krav på utbildade handledare. Eftersom de inte ställer 
mer krav än på antalet veckor så bör det vara något som Skolverket bör kräva. 
 
Ska vi prioritera någon punkt i lathunden skulle det bli handledarutbildningen. Den kanske är den 
mest kostsamma, men är enligt oss den punkt som kan ge mest. Genomför man en 
handledarutbildning kommer många andra punkter med på köpet. Bedömningen för handledarna 
blir lättare samt att de själva kan ge eleverna feedback allt eftersom. Kommunikationen mellan 
elev, handledare och mentor bör även den bli bättre eftersom de får liknande syn på vad eleven 
bör kunna. 
 
Kontakt med arbetsplatsen 
Ju bättre kontakt man har med arbetsplatserna desto lättare att få tag på APU- platser. Man kan i 
vissa fall känna av låg/hög konjunktur, men har man ett gott samarbete så underlättar det i vilket 
fall att få ut eleverna. Som står skrivet under punkten samordning så är det bästa om skolan tar 
kontakt med arbetsplatsen och inte eleverna själva. Det framkom i någon intervju att elever 
tidigare själva fått söka platser och det kan i vissa fall leda till irritation redan innan eleven 
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kommit. Är det istället någon från skolan som är ansvarig så kan man slippa onödiga samtal. 
Kanske räcker det bara med ett samtal per arbetsplats för att ordna många platser? Känner en 
arbetsplats den som ringer om APU- platser blir det kanske svårare att säga nej. Har APU- 
ansvarig några kontakter i arbetslivet går det säkert lättare att skaffa platser. En av de intervjuade 
berättade att inga egna kontakter i regionen fanns när APU- ansvaret blev tilldelat. 
Intervjupersonen sa att det var svårt eftersom alla kontakter skulle knytas då. Hade personen haft 
ett förflutet inom branschen i regionen hade det varit lättare. 
 
Tidningen Svenskt Näringsliv skriver om hur viktigt det är med ett gott samarbete mellan skola 
och näringsliv för att få en väl fungerande APU. Skolan måste ha detta samarbete för att kunna 
hänga med. 
 
Kommunikation mellan mentor – elev – arbetsplats 
I en intervju kom det fram att det var mentorerna och inte APU- ansvarig som placerade ut 
eleverna på arbetsplatser. Detta för att mentorerna är de som känner eleven bäst och kan då hitta 
platser som passar alla elever bra. Det är viktigt med APU- information till eleven, handledare 
och arbetsplatser för att alla parter ska bli nöjda. Särskilt viktigt är det under årskurs ett där det 
behövs mycket tid att prata om hur det är ute i arbetslivet eftersom de inte har någon erfarenhet 
av att vara ute i arbetslivet. Den bra kommunikationen mellan elev och arbetsplats gör att eleven 
vet vad som förväntas av dem, vilka förväntningar arbetsplatsen har samt vad som ska göras. Det 
visade sig även i intervjuerna att har man bra kommunikation blir det lättare att sätta betygen. 
Eftersom det är läraren som sätter betyget och handledaren omdömet är kommunikationen 
mellan mentor och handledare viktig. De måste kunna diskutera sig fram till vilket betyg som 
eleven är värd. 
 
Som vi skrivit ovan kommer informationen från skolans sida tillbaka här. Arbetsplatsen måste få 
veta vad eleven gör i skolan och vad som ingår i kurserna för att mentor, elev och handledare ska 
kunna samtala på samma nivå. 
 
APU- veckor 
Att eleven har möjlighet till APU under hela veckor ger en helhet för yrket. För ett program var 
det nytt att ha alla elever ute under hela veckor och det var något man jobbat hårt för att få 
igenom. För det andra programmet var veckorna inte hela, utan de eleverna fick vara i skolan en 
dag i veckan för att läsa kärnämnen. Ändå fungerade det inte för det passade inte in i schemat 
enligt den skolan. Eleverna har också bättre förutsättningar att lägga ett varierat schema om man 
inte behöver vara i skolan under veckan. Ett program anser att de 15 veckor som eleverna ska 
vara ute är för lite tid och skulle vilja ha möjlighet till flera veckor. Ett annat program har inga 
synpunkter på antalet veckor, men det beror antagligen på att deras elever kan vara ute så mycket 
de kan under trean, förutsatt att de är klara med det som ska göra i skolan. 
 
Bedömningsmall 
Alla program har bedömningsmallar av varierande slag som skickas ut till arbetsplatsen, 
alternativt tas med av eleven själv när APU: n börjar. Handledarna är ansvariga för att fylla i 
mallen och de moment som eleven genomfört. Vissa mallar som vi fått ta del av är mera 
detaljerade. En var på tre sidor med moment som skolan anser att eleven bör gå igenom. Eleven 
tar med sig den till alla APU- perioder och fyller på den allt eftersom. Mallen kan sedan användas 
när eleven söker jobb. Mallen underlättar även när det är dags för betygsättning samt för 
handledarna – vilka moment anser skolan att eleven ska göra. Alla som är intervjuade använder 
sig även av loggbok där eleven får uppgifter som ska genomföras på arbetsplatsen. 
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Enligt Skolverket kan mycket påverka en rättvis och likvärdig bedömning. En av faktorerna är 
handledarnas förmåga att sätta ”rätt” betyg och omdöme. Det har än en gång att göra med 
information som skolans ska skicka ut till arbetsplatserna samt skolans ansvar att utbilda sina 
handledare. Vad handledarna ska bedöma ska ta sin utgångspunkt i kursens betygskriterier, men 
de ska inte betygsätta utan skriva omdömen. Det är viktigt att påpeka att eleven ska bedömas 
efter sina kunskaper just nu och inte vad man förväntas kunna när man är klar med sin 
utbildning. Som elev måste man ha chansen att kunna få höga betyg även på grundkurser. Det är 
lite speciellt hur man bedömer på yrkesprogram där man inte bara kan göra en bedömning på vad 
som står i betygsstegen utan man måste även beakta de yrkesmässiga kraven. 
 
Slutsatsen är att det är viktigt att skolan ser till att handledarna får information om vad eleven 
läser i skolan och att de har rätt utbildning för att kunna genomföra rätt bedömningar. Skolan bör 
arbeta med att bedömningsmallarna utformas efter det som står i betygskriterierna samt 
kompletteras med yrkesmässiga krav som finns, se bilaga 1 för ett exempel från Skolverket. 
 
APU- besök 
De intervjuade genomför alla minst ett APU- besök per period och elev, utom när eleven 
befinner sig utanför regionen då man istället hörs per telefon. Vissa elever behöver kanske mer än 
ett besök för att det ska kännas tryggt. Att APU- ansvarig eller mentor visar upp sig på en elevs 
arbetsplats och får chans att prata med handledare och elev på plats verkar viktigt. Handledarna 
får en chans att prata med mentor om hur det gått för allt kanske man inte hinner skriva ner. Som 
mentor får man en chans att se vad eleven presterar på plats vilket även det kan hjälpa till vid 
betygsättningen. Det är viktigt att göra besök på arbetsplatsen för att kunna behålla APU- 
platsen. Görs inga besök kommer det till slut inte finnas några APU- platser kvar säger en 
intervjuad. 
 
Att ett bedömningssamtal bör göras i samband med ett APU- besök säger även Skolverket. 
Mentor och handledare bör ta sig tid att prata om vad eleven presterat för att tillsammans kunna 
sätta rätt omdöme och betyg. 
 
Det är bara att inse vilken betydelse ett besök kan ha på antalet APU- platser ett program har. Ser 
ett program till att sköta sina kontakter väl går det säkert lätt att behålla arbetsplatser. 
 
Uppföljning 
Enligt Annika Flodins forskning måste elevernas insatser kopplas till reflektion. Det visar sig i 
hennes intervjuer att inga eller väldigt få elever får tillgång till ett formellt utvärderande samtal 
med sin handledare. 
 
Det är viktigt att eleven får veta hur det gått under APU- perioden och för att få veta det kan 
eleven få ta del av det betyget och omdömen som handledaren satt. Ett program berättade att det 
är mentorn som sedan ger eleven feedback under utvecklingssamtalet. Där får eleven också se 
vilka omdömen de fått av sin handledare. Varför är det viktigt då? Hur ska annars eleven veta hur 
det gått och vad som behöver förbättras.  
 
För oss är denna punkt en av den vikigaste för annars kanske eleven tror att allt gått bra och att 
betyg och omdömen var bra. 
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6.4 Tillförlitlighet och autenticitet 
Är vår undersökning tillförlitlig? Det tycker vi eftersom vi innan vi genomförde intervjuerna 
lät en handledare på våra arbetsplatser läsa igenom och ge kommentarer. Vår styrka är att vi 
genomförde intervjuerna på plats där vi kunnat följa de intervjuades gester och uttryck. 
Intervjuerna spelades även in på Mp3-spelare vilket gjorde att vi inte behövde anteckna under 
intervjun utan kunde koncentrera oss på att lyssna och ställa frågor. Vi ansåg att om intervjun 
inte spelades in skulle det bli lätt att missa något och sen har vi inte möjlighet att gå tillbaka 
och lyssna igenom om någon del var oklar. En annan styrka som vi egentligen inte hade något 
med att göra är att första personen vi intervjuade var otroligt lätt att intervjua vilket gjorde att vi 
fick bra självförtroende. Vår svaghet i detta är att vi aldrig tidigare genomfört intervjuer 
tillsammans och kanske ibland ställde ledande följdfrågor. Ju fler intervjuer vi genomförde 
desto bättre blev vi på att vara tysta och låta de intervjuade prata.  
 
De personer som intervjuades uppfattade vi hade ett genuint intresse av att arbeta med APU- 
ansvar. Det anser vi medför att vår undersökning är autentisk, alltså ingen har lurat eller ljugit 
för oss. Personerna som intervjuades hade ett stort intresse i att deras elever fick en väl 
fungerande APU som också är välorganiserad. Personerna var mycket intresserade av att dela 
med sig av sina tankar och erfarenheter. Skulle undersökningen göras om skulle säkert samma 
punkter komma upp en gång till. 
 
6.5 Metodkritik 
Ska vi framföra någon kritik till vår metod skulle vi nu i efterhand ha gjort minst en provintervju. 
Nu blev första intervjun som en provintervju och det vara bara ren tur att personen vi intervjuade 
var så lätt att intervjua.  
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7. SLUTSATS 
 
Ska vi välja en punkt tagen ur lathunden som en skola eller program ska satsa på för att få en bra 
APU väljer vi handledarutbildning. Den är kanske den mest kostsamma ändringen, men det är 
den som ger den största förändringen. Alla punkter är för oss viktiga, men mest realistiskt är att 
inte ändra allt på en gång utan en sak i taget. Börjar man med att erbjuda handledarutbildningar 
faller mycket av det andra på plats. Hur handledarutbildning ska se ut visade sig vara olika från 
skola till skola, men för oss är det bättre att ha någon form av utbildning än ingen alls. Det bästa 
är om man kan utbilda sina handledare under minst en dag och sen ha regelbundna träffar efter 
det. Har man för lång utbildning så kan det i värsta fall leda till att ingen tar sig tid att komma. 
Som sista punkt att ändra skulle vi ta kvalitetssäkring för om allt annat fungerar så har man en 
självklar kvalitetssäkring.  
 
När skolan nu har några punkter att följa för att planera APU: n så att den blir så bra som möjligt 
för eleverna krävs det samtidigt lite av eleverna också. För att de ska få en bra APU- period så 
måste de ha drivkrafter som intresse, motivation, vara nyfikna och ha förmåga att ställa frågor. 
Har inte eleven dessa drivkrafter kan vi planera deras APU hur noga som helst, det kommer i alla 
fall inte att få ut så mycket av den. Självklart måste vi i alla situationer erbjuda eleven en väl 
planerad APU. Har eleven inte uppvisat intresse för yrket tidigare kan det hända att det kommer 
efter APU- perioden. Många elever behöver komma ut för att se hur det fungerar på en 
arbetsplats innan motivationen kommer.  
 
Till sist… Planera APU: n efter så många punkter ni kan efter lathunden och se till att motivera 
era elever innan APU- perioden så kommer de med största sannolikhet att få en bra APU! 
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Bilaga 1 

Exempel på bedömningsunderlag till handledare 
 
Här finns ett generellt exempel på vad som kan bedömas under elevernas APU. 
Tanken är att detta exempel kan användas för att arbeta fram bedömningsunderlag 
för en eller flera APU-förlagda kurser med utgångspunkt i de kursmål som APU-
förläggs. 
 

Omdöme för: ......................................................................................... 

APU-period:  ......................................................................................... 

Arbetsplats:   ........................................................................................ 
 
Gör en bedömning av elevens prestationer under APU-perioden. Gör bedömningen i samråd med 
de personer som varit med och handlett eleven. Tänk på att eleven går en yrkesförberedande gym-
nasieutbildning och att det i många fall är första gången eleven kommer i kontakt med en arbets-
uppgift. Diskutera bedömningsunderlaget med eleven vid APU-periodens start så att eleven vet på 
vilka grunder han/hon blir bedömd. Diskutera fortlöpande elevens prestationer med eleven och 
läraren och redovisa gärna ditt omdöme för eleven vid APU-periodens slut. 

Arbetsuppgifter 
1. I vilken grad har eleven har haft möjligheter att öva på följande arbetsmo-
ment/arbetsuppgifter (markera med X)? 
 
Kursmål som är planerade att 
ingå i APU-perioden 

I mycket 
hög grad 

 
I hög 
grad 

 
Till viss del 

 
Inte alls 

Mål 1     
Mål 2     
Mål 3     
…..     
…..     
…..     
 



 
 
 

  
2 (3) 

 
 
 
 
2. I vilken grad har APU-perioden bidragit till att utveckla elevens teoretiska kun-
nande (markera med X)? 
 
Kursmål som är planerade att  
ingå i APU-perioden 

I mycket 
hög grad 

 
I hög grad 

 
Till viss del 

 
Inte alls 

Mål 1     
Mål 2     
Mål 3     
…..     
…..     
…..     
 

Bedömning av elevens prestationer 
 
 
Kvalitet på genomfört arbete 

I mycket 
hög grad 

 
I hög grad 

 
Till viss del 

 
Inte alls 

I hur hög grad har eleven utfört sina 
arbetsuppgifter på ett godtagbart sätt? 

    

 
Företagsamhet och initiativför-
måga 

I mycket 
hög grad 

 
I hög grad 

 
Till viss del 

 
Inte alls 

I hur hög grad har eleven visat förmåga 
att sätta sig in i nya arbetsuppgifter och 
arbeta självständigt? 

    

 
Samarbetsförmåga och kommu-
nikation 

I mycket 
hög grad 

 
I hög grad 

 
Till viss del 

 
Inte alls 

I hur hög grad har eleven visat förmåga 
att samverka och kommunicera för att 
lösa arbetsuppgifter och problem? 

    

 



 
 
 

  
3 (3) 

 
 
 
 
 
Problemlösning 

I mycket 
hög grad 

 
I hög grad 

 
Till viss del 

 
Inte alls 

I hur hög grad har eleven visat förmåga 
att lösa problem och ta eget ansvar? 

    

 
 
Lärande 

I mycket 
hög grad 

 
I hög grad 

 
Till viss del 

 
Inte alls 

I hur hög grad har eleven visat förmåga 
att ta ansvar för eget lärande? 

    

 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Handledarens underskrift 
 
 
Eventuellt kan man låta eleven skriva på att han/hon tagit del av handledarens be-
dömning. 
 
…………………………………………………………… 
Elevens underskrift 
  
 



Bilaga 2 Enkät APU Program

1 Har ni på programmet någon som är APU ansvarig? ja
nej

2. Om ja, hur länge har du varit ansvarig? mindre än ett år
mer än ett år
mer än tre år

3. Hur många veckor är varje elev ute på APU? i årskurs 1
i årskurs 2
i årskurs 3

4. Har ni utbildade handledare? ja
nej

5.. Har du själv varit APU handledare? ja
nej

6. Hur många elever anser du får en bra APU?  fler än 90%
fler än 75%
fler än 25%

färre än 10%

7. Varför skall eleverna ut på APU, anser du? ange det viktigaste skälet
med 1, det näst viktigaste med 2, osv

lära sig att komma i tid
få respekt för kundens krav
lära sig att samarbeta
lära sig att bli klar i tid
se att det man lär sig i skolan är nyttigt och användbart

   lära sig sådant som de inte kan lära sig i skolan  
komma i kontakt med verkligheten

8. Gör ni arbetsplatsbesök för de elever som är ute på APU? ja
nej

9. Vem gör arbetsplatsbesöken? samma person
olika

10. Jobbar ni med kvalitetssäkring av APU- platser? ja
nej



11. Om ja, hur ser denna kvalietssäkring ut? Bifoga gärna dokument.

12. Har du några förslag hur man kan göra APU: n bättre? Hur gör ni på ert program?



Intervjumall till lathund för  
APU-planering Bilaga 3 

ÖÖvvrriiggtt  
-hur skulle ni vilja ha det?

-problem? varför? 
-mål med APU? 

FFöörruuttssäättttnniinnggaarr  ii  
sskkoollaann  

-fördelning av veckor- hur 
blev det så 

-spara pengar, lokal,

AAPPUU--aannssvv..  ii  
sskkoollaann  
-avsatt tid 

-jobbat i verksamheten 
själv

LLooggggbbookk  
-för eleven loggbok 

-givna frågor 
-tar APU ansv del av 

loggbok 
UUppppfföölljjnniinngg  

-APU-besök 
-diskussioner 

-eleven tar del av betyg 
-feedback 

IInnnneehhåålllleett  
-kursmoment 
-arbetstider 

-hela/delar av kurser 
-mål? kunskapsmål el. 

BBeettyyggssäättttnniinngg  
-information om betygsteg 
-handledarnas bedömning 

KKvvaalliitteettssssääkkrriinngg  
-på vilket sätt 

kvalitetssäkrar ni? 
-hur kontrolleras det? 

-vad händer om nåt inte är 

HHaannddlleeddaarruuttbbiillddnnii
nngg  

--vvaarrfföörr??  
-i vilken omfattning 

-hur ser den ut?

AArrbbeettssppllaattsseenn  
-hög/låg konjunktur-behov

-personlig kontakt 
-vad kan arbetsplatsen 

göra för att 

BBrraa  AAPPUU  



Bilaga 4 
 
Inledande intervjufrågor 
 
Namn, program, skola 
 
Anser du att eleverna ska ut på APU? 
Om ja, varför? 
Om nej, varför? 
 
Anser du att eleverna vid ditt program får en bra APU? 
Om ja, hur många? 
Om nej, varför? 
 
Vad är det som avgör om eleverna får en bra APU? 
 
Vad är det viktigaste eleverna ska lära sig under APU-perioden? 
 
Är du nöjd med ditt programs arbete med APU? 
 
Vad tror du är tanken med APU? 
 
Vad tycker du är målen med APU? 
 
Vet du vad läroplanen säger om APU? 
 
Finns det någon på programmet som är ansvarig för APU? 
 
Avsätter skolan tid i tjänsten för att hantera APU? 
 
Är du nöjd med skolans arbete med APU? 
 
Har ni utbildade handledare på arbetsplatserna? 
 
Genomför ni handledarutbildningar? 
 
Kvalitetssäkrar ni er APU? 
 
 
Varför ska eleverna ut på APU när man på många program har satsat pengar på att ha 
uppbyggda miljöer som ska likna en arbetsplats? 
 



LLaatthhuunndd f föörr ppllaanneerriinngg aavv A   APPUU 
Bilaga 5 

  
UUppppfföölljjnniinngg  

  
AAPPUU--  bbeessöökk  

  
BBeeddöömmiinnggssmmaallll  

  
AAPPUU--  vveecckkoorr  

KKoommmmuunniikkaattiioonn  
mmeellllaann  eelleevv,,  

mmeennttoorr  
oocchh aarrbbeettssppllaattss

  
KKoonnttaakktt  

mmeedd  aarrbbeettssppllaattsseenn

  
HHaannddlleeddaarr--
uuttbbiillddnniinngg  

  
KKvvaalliitteettssssääkkrriinngg  

  
SSaammoorrddnniinngg  

BBrraa  
AAPPUU  


