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Arbetsplatsförlagt lärande (APL): Allmän information

Arbetsplatsförlagt lärande avser all formell utbildning som helt eller huvudsakligen genom‐
förs i en arbetsplatsmiljö.
Det är också en möjlighet som skolor kan överväga för att tillgodose meningsfullt och en‐
gagerat lärande för elever. För att kunna tillgodose att alla elever får erfarenheter av ar‐
betsplatsförlagt lärande, måste utbildare utveckla en förståelse för möjligheterna med ar‐
betsplatsförlagt lärande och underlätta utvecklandet av nya partnerskap mellan företagare
och skolor.
Syftet med att lära på en arbetsplats, är att eleven lär sig speciella yrkesrelaterade kun‐
skaper i en verklig företags‐ eller organisationsmiljö, men också de regler som gäller på en
arbetsplats. APL ger också elever undervisning i allmänna arbetsplatsfärdigheter, som att
ha en positiv attityd på arbetsplatsen och att utveckla sociala färdigheter.
Skolan har förmågan att ge elever teoretisk kunskap, men APL ger dem möjlighet att för‐
värva värdefulla meriter på samma gång som de utökar sin relevanta, praktiska erfarenhet
i en verklig arbetssituation.
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Parternas arbetsuppgifter och ansvarsområden

Läraren

 Se till att eleven har en
plats för APL
 Förbereda avtalen
 Förbereda handledaren
och eleven för APL
 Förbereda APL –
planeringen tillsam‐
mans med eleven och
handledaren

 Delta i handledning av
studenten under

 Samla in omdömen och
annan återkoppling

Eleven

 Bekanta sig med före‐
taget och rutinerna på
arbetsplatsen

 Uppdatera grundfärdig‐
heter för yrket
 Ha en professionell
attityd
 Fördjupa professionella
färdigheter och kun‐
skaper

 Identifiera sig med sin
yrkesroll
 Följa företagsets sekre‐
tessregler
 Arbeta självständigt
 Göra utvärdering av sin
egen prestation

Handledaren

 Introducera eleven på
arbetsplatsen
 Ge eleven kunskap om
och förståelse för ruti‐
nerna på arbetsplatsen

 Ansvara för säkerheten
på arbetsplatsen
 Ge tydliga kunskaper
om hur arbetet skall
göras på rätt sätt
 Ge eleven respons

 Ge arbetsuppgifter och
ansvarsområden
 Ge eleven kunskap om
sin utveckling
 Utvärdera eleven

Eleven är medveten om avtalet mellan utbildningsorganisationen och arbetsgivaren. Ele‐
ven skall uppmärksamma principerna som anges i avtalet samt vad som överenskoms i
denna plan.
Eleven skriven en loggbok om sina erfarenheter och arbetsuppgifter. Handledaren på ar‐
betsplatsen, eleven och läraren skall delta i utvärderingen av det arbetsplatsbaserade lä‐
randet.
Eleven skall delta i utvärderingsdiskussionen och skriva en rapport över sin APL‐period.
I avtalet mellan utbildningsorganisationen och arbetsgivaren skall handledaren på arbets‐
platsen vara ansvarig för handledning och utvärdering av eleven så som anges i denna
plan.
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Handledaren ger praktikanten konstruktiv kritik (positiv och negativ) och skall dessutom
med sin signatur godkänna vad eleven skrivit i sin dagbok om arbetsdagen, artbetstid och
arbetsuppgifter.
Handledaren på arbetsplatsen är ansvarig för handledning och och utvärdering av eleven
så som överenskommits.

Handledaren på arbetsplatsen









handleder och anvisar eleven om arbetarskydd och ‐säkerhet
lär eleven arbetsmetoder på arbetsplatsen
diskuterar med eleven och hjälper denne vid behov med uppgifter
följer elevens arbete under perioden
kontaktar läraren när det behövs
ger diplom/utlåtande till eleven efter perioden
ge respons till skolan för perioden och fylla i utvärderingsblanketten
använda e‐mail i kommunikation med eleven om möjligt

Läraren deltar i handledningen av eleven under APL‐perioden i enlighet med avtalet mellan
arbetsgivaren och utbildningsorganisationen enligt följande:








läraren ger eleven skriftliga instruktioner att rapportera och skriva in ii dagbo‐
ken
läraren ger eleven ämnesspecifika uppgifter
läraren stödjer handledaren på arbetsplatsen vid behov
läraren besöker om möjligt arbetsplatsen under APL‐perioden
det måste vara möjligt för eleven och handledaren på arbetsplatsen att kon‐
takta läraren under praktikperioden
läraren ger utvärderingsblanketterna och betygskriterier till handledaren och
studenten
läraren samlar in utvärderingsmaterialet och sätter det slutliga betyget baserat
på insamlade fakta

Läraren deltar i handledning och utvärdering av elevens praktik i enlighet med kontraktet
mellan arbetsgivaren och utbildningsorganisationen och i enlighet med denna planen på
följande sätt:
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Läraren är skyldig att tillhandahålla handledning för att bidra till lyckat resultat genom hela
praktikperioden, genom att t.ex. vara i kontakt kontakten med handledaren. Läraren skall
vara i kontakt med handledaren åtminstone i början och i slutet av praktikperioden
Handledaren, eleven och handledarenskall delta i utvärderingen. Det finns en separat
blankett för handledarens utvärdering och studentens utvärdering av sig själv .

Utvärderingen kommer särskilt att uppmärksamma elevens utvärdering av den egna insat‐
sen men även följande:
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arbetsmetoder så mångsidiga som möjligt (försiktighet och pålitlighet))
gör noteringar under arbetets gång (i enlighet med instruktionerna)
följer schema och arbetstid
utför och lämnar in utlämnade uppgifter
samarbetsförmåga
förberedelse och deltagande i utvärderings‐ och återkopplingsdiskussioner samt
att ha fyllt i utvärderingsblanketten

Hur man hittar ett utländskt företag
Det finns ett antal möjligheter till att komma i kontakt med ett utländskt företag. Det är
nödvändigt att finna praktikplatser som är lämpliga för varje elev. Elever studerar på olika
nivåer och deras förmågor varierar. Det arbetsplatsförlagda lärandet är en del av deras ut‐
bildning och de har en målsättning för sitt lärande. Det förutsätter hög kvalitet och hängi‐
venhet från praktikplatsens sida.

Sätt att finna ett värdföretag




genom hjälp från ett nätverk av samarbetande skolor och företag
genom ett företag som fungerar som en mellanhand
genom elevers kontakter (släktingar, vänner, tidigare anställda etc.)

Att välja/kontakta ett utländskt företag
Utvärderingar av värdföretag görs ofta skriftligt. Många företag kan omöjligt ta sig tid att
sktiva en rapport och fördrar ett enkelt frågeformulär som snabbt går att fylla i (kanske
med multiple‐choicefrågor)med utrymme för kommentarer i slutet.
En annan möjlighet är för bedömning är en telefonintervju. Följande frågor kan vara rele‐
vanta:
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Har ni tidigare tagit emot praktikanter från <mitt land> i ert företag?
Varför tog ni emot en student från <mitt land>?
Blev era förväntningar uppfyllda?
Fick ni vid tidigare tillfälle tillräcklig information om ert åtagande och praktikens
syfte?
Var informationen on elevens utbildning tillräcklig?
Var ni nöjda med elevens språkliga kunskaper och ämneskunskaper?
Var det nödvändigt att ge eleven speciell träning i ert företag under vistelse (språk,
specifik ämneskunskap, etc.)?
Har ni hjälpt eleven med annat än rent arbetsrelaterade saker (boende, fritidssys‐
selsättning etc.)?
Har ni även andra studenter?
Skulle ni kunna tänka er att ta emot andra studenter från <mitt land> i framtiden?
Har ni några idéer om förbättringar under vistelsen?

Europass Mobility innehåller också en kvalificerad utvärdering i vilken företaget beskriver
vad elever har lärt sig under vistelsen, i arbetsrelaterade/ organisatoriska / sociala färdig‐
heter och datorkunskap / språkliga färdigheter. Se vidare på
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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