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Lärarens uppgifter
Innan elevens praktikperiod skall läraren göra följande:













Finna en praktikplats till eleven
Lägga särskild uppmärksamhet på att elevens praktikplats är anpassad till innehållet i
kursmodulerna
Ge eleverna information om praktik/arbetsplatsförlagt lärande och demonstration av
yrkesskicklighet.
Informera eleven om innehållet i tillämplig studiemodul och delge skriftligt material om
denna.
Ge praktikplatsen information om praktik/arbetsplatsförlagt lärande och demonstrat‐
ion av yrkeskicklighet. (allmän‐ såväl som detaljerad information)
Ta del i planeringen av praktikperioden och demonstration av yrkesskicklighet
Ge eleven skriftliga informationer för rapportering och upprättande av dag / vecko‐
rapporter.
Läraren ger eleven uppgifter att göra under perioden
Säkerställa att eleven känner sina rättigheter/skyldigheter under praktikperioden
Säkerställa att eleven har möjlighet att visa sina yrkesfärdigheter.
Förbereda elevens Europass Mobility dokument
Fylla i elevens diplom med nödvändig information

Under elevens praktikperiod kommer läraren att delta i handledningen av elev enligt avta‐
let mellan arbetsgivaren / företaget och skolan / institutet på följande sätt;










Ha kontakt med instruktören på arbetsplatsen minst i början och slutet av praktikperi‐
oden
Stödja instruktören på arbetsplatsen både mentalt och praktiskt
Läraren besöker arbetsplatsen under APL‐perioden om så är möjligt
Det skall vara möjligt för eleven och handledaren att kontakta läraren under perioden
Läraren ger instruktioner och utvärderingsformulär som skall fyllas i till handledaren
och eleven
Förklara innehållet i blanketterna
Hjälpa praktikplatsen att känna mål och kriterier för utvärderingen
Läraren samlar in utvärderingsmaterialet och tar del i utvärderingsdiskussionerna.
Sätta ett slutomdöme (1. Ganska bra, 2. Bra, 3. Utmärkt) baserat på detta för antingen
praktiken eller demonstration av yrkesskicklighet
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Efter elevens praktikperiod – eleven är hemma igen
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samla in feedback från perioden; kunskapsresultat, praktikplats, arbete, boende
etc.
säkerställa att eleven skriver/har skrivit sin reserapport
säkerställa att eleven har fyllt i all nödvändig dokumentation (till exempel bedöm‐
ning av färdigheter)

Utvärdering
2.1 Utvärdering av praktik / arbetsplatsförlagt lärande
Läraren, arbetsplatsinstruktören och eleven skall delta I utvärderingen. Det finns separata
blanketter för arbetsplatsinstruktörens utvärdering och elevens självutvärdering.
Utvärderingen skall ta hänsyn till nedanstående:







arbetsprocess i överensstämmelse med givna instruktioner
arbetsmetoder så mångsidiga som möjligt (noggrannhet och pålitlighet)
iakttagande av scheman och arbetstid
genomförande och rapporterande av arbetsuppgifter
samarbete och samarbetsförmåga
förberedande och deltagande i utvärdering och feedbacksdiskussioner samt
ifyllande av utvärderingsblanketter

I bedömningsblanketten skall följande utvärderas:






Intresse, initiativ och aktivitet
Ansvarskänsla, pålitlighet och förmåga att följa regler
Samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga
Arbetsförmåga
Förmåga till problemlösning och självkännedom

Evalueringen sker med tre bedömningar 1. Ganska bra. 2 Bra. 3 Utmärkt

2.2 Evaluering av visad yrkesskicklighet (FI)
Eleven visar sina basfärdigheter i en demonstration av sin yrkesskicklighet. Han eller hon
handleds och motiveras och får feedback om sitt arbete och hur han/hon utvecklas.. Ut‐
värderingen av elevens yrkeskunskaper dokumenteras i utvärderingsblanketten
Demonstrationen är en arbetssituation eller en arbetsprocess som representanterna för
utbildnings institutionen och arbetsplatsen organiserar och utvärderat tillsammans.
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Målsättningen med en färdighets demonstration är att ge eleven en möjlighet att visa sina
färdigheter och kompetenser I en verklig arbetssituation under praktikperioden. Detta gäl‐
ler kärnkompetenser i en yrkesinriktad studiemodul.
Eleven visar en demonstration från varje studiemodul och han/hon tar aktiv del I utvärde‐
ringen tillsammans med lärare och handledare.
Evalueringen sker med tre bedömningar 1. Ganska bra, 2. Bra, 3. Utmärkt
med följande fyra målsättningar för evalueringen:
1. Arbetsprocessen






Planering av sitt eget arbete
Avslutande av sitt eget arbete
Följa schema
Utvärdering av arbete
Utvecklande av sitt eget arbete.

2. Arbetsmetoder, arbetsverktyg och material
3. Teoretisk kunskap, grunden för arbetet
4. Nyckelkunskaper gällande livslångt lärande











Inlärnings‐ och problemlösningsförmåga
Interaktion och kommunikationsförmåga
Samarbetskunskaper
Entreprenörskap

Yrkessäkerhet
Yrkesetik
Hållbar utveckling
Teknologi och IT
Matematik och vetenskap
Aktivt medborgarskap och annorlunda kulturer

Den som är ansvarig för evalueringen kan samla information om elevernas kunskaper.
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Följa arbetets process och göra observationer enligt evalueringens mål
Evaluera de slutgiltiga resultaten av arbetet genom att intervjua eleven efter
arbetet har slutförts
Använda feedbacken från kunder och andra arbetare
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Evalueringskriterier
Yrkesprovet är evaluerat från 1 till 3. Betygen är formade enligt följande principer:
Utmärkt, 3










Eleven har bred yrkeskunskap
Eleven visar kreativitet och initiativ i sitt sätt att arbeta
Arbetsmetoderna har blivit evaluerade och utvecklade
Informationen har samlats individuellt
Den oväsentliga informationen har skiljts från den väsentliga
Några slutsatser har dragits och kunskaperna och färdigheterna har blivit väl vi‐
sade i nya situationer
Fristående problemlösningskunskaper har visats
Kommunikationen i olika situationer och med olika intressegrupper har varit in‐
teraktiva
I resultaten finns det inget att kritisera eller att bättra på

Bra, 2






Informationen som behövs har samlats delvis individuellt
Informationen har i viss mån bearbetats för att bli mer användbar
Slutsatser har dragits och kunskaperna och färdigheterna har använts på ett
korrekt sätt i nya situationer
I olika situationer och med olika arbetslag har eleven har eleven haft förmåga
att agera på ett interaktivt sätt
I resultaten finns det inte mycket att kritisera

Ganska bra, 1
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Informationen som behövs har varit svår att finna
Eleven har behövt extra råd och hjälp
Uppgifterna har slutförts, men framgång förutsätter övervakning i märkbar grad
I resultaten finns det brister och fel

Några tips
I detta kapitel finns det några användbara tips för läraren som förbereder eleven för resan
utomlands, som en del av både den praktiska och den mentala förberedelsen.
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Informera eleven att han eller hon verkligen jobbar för företaget och bör
vara engagerad I sitt arbete och försöka göra sitt bästa.
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Berätta för eleven att han eller hon måste arbeta målmedvetet under den ar‐
betsbaserade lärperioden (praktikperioden)
Påminn eleven om att han eller hon skall arbeta under företagets / arbetsin‐
struktörens kontroll både gällande skrivna och oskrivna regler i företaget.
Låt eleven veta att sättet att kommunicera på kan variera mellan länder både
när det gäller formellt och oformell kommunikation.
Det kan finnas regler i företaget gällande utseendet: kläder, smink, piercingar
etc.
Informera eleven om att det inte är tillåtet att kritisera företaget, arbetsinstruk‐
tören eller medarbetarna vare sig öga mot öga eller i de sociala medierna.
Berätta för eleven att perioden utomlands är en utmaning men också en möj‐
lighet.
Uppmuntra eleven till att testa sina möjligheter att agera inför okända männi‐
skor och gärna använda ett främmande språk.
Låt eleven veta att du är kontaktbar om något oväntat skulle hända, du har rol‐
len som förtroendeperson.
Informera om att humörsvängningar är helt och hållet normala – speciellt under
den första delen av perioden.
Få andra elever som har varit utomlands att berätta om hur de kom över sin
hemlängtan.
Etablera ett nätverk mellan deltagare som är iväg samtidigt (en lista med tele‐
fonnummer och email adresser), och uppmuntra dem till att kontakta varandra
om de inte känner sig bra.
Hjälp deltagarna att skapa ett nätverk i värdlandet, till exempel genom hobbies
och idrottsaktiviteter.
Säg åt dem att äta nyttigt och motionera regelbundet. Särskilt viktigt om de
känner sig nere.
Kombinera den mentala förberedelsen med den kulturella förberedelsen och
jobba med konceptet med kulturchock.

“Kulturchock” är egentligen en ganska dålig term. Det handlar inte om en plötslig chock,
utan mera om en känsla som långsamt tilltar som en summa av många små och stora hän‐
delser, som inträffar som resultat av kulturella olikheter mellan värdlandet och hemlandet.
Vid något tillfälle kan deltagaren komma till ett läge där han eller hon reagerar med led‐
samhet eller ilska (eller både och). De flesta som är utbytesstudenter eller jobbar utom‐
lands upplever en ”kulturchock”. För några så mycket att de väljer att avbryta vistelsen och
åka hem tidigare. Väldigt svår hemlängtan är ett tecken på kulturchock.
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4

Blanketter
4.1 Urvalsdiskussion, anteckningar
Denna blankett används i diskussioner mellan samordnaren / läraren och eleven.
4.2 Överenskommelse och plan för praktiken / arbetsplatsförlagda lärandet
Denna blankett används som en överenskommelse mellan elev, skola och arbetsplats.
4.3 Elevutvärdering (kort) – Work‐Based Learning
Detta är en blankett som används när elevens arbete är evaluerat (som ett led i en utvär‐
dering gjord av arbetsplatsinstruktören, läraren och eleven själv).
4.4 Elevutvärdering (lång) – Work‐Based Learning
Detta är en blankett som används när elevens arbete är evaluerat (som ett led i en utvär‐
dering gjord av arbetsplatsinstruktören, läraren och eleven själv).
4.5 Blankett för bedömning av färdigheter
Denna blankett används för demonstration av yrkeskunskaper.
4.6 Diplom
Denna blankett används till att ge eleven ett diplom från arbetsperioden.
4.7 Intyg
Denna blankett delas ut till eleven om det inte behövs någon evaluering.
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4.1 Urvaldiskussion, anteckningar
ELEV
Namn

Studerandegrupp

Resemål

Motivering

Studier och träning

Yrkeserfarenheter

Nuvarande status/situation

Hobbies

Förväntningar

Språk

Värdlandets språk:
Talar: ‐  +
Engelska:
Talar: ‐  +
Andra:
__________________________
Talar: ‐  +
Övriga kommentarer

Förstår: ‐  +
Förstår: ‐  +

Förstår: ‐  +

Underskrifter
Ort och datum
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Elev

Lärare
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4.2 Överenskommelse och plan för praktiken / arbetsförlagda lärandet

1. PARTER – överenskommelsen har gjorts med följande parter:
ELEVEN
Namn

Födelsedatum Ålder

Adress

Postnummer

Nära släkting

Kontaktinformation

Mobiltelefon
+
Stad

E‐mail
Land

Betyg/årskurs

SÄNDANDE SKOLA
Namn
Gatuadress

Postnummer

Stad

Land

Lärare ansvarig för arbetsperioden

Telefon/fax
+
+

Mobiltelefon

E‐mail

ARBETSGIVARE
Namn
Gatuadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon/fax
Mobiltelefon
+
+
+
Telefon/fax
Mobiltelefon
+
+
+
Arbetstimmar per vecka/dag

E‐mail

Gatuadress

Postnummer

Stad

Land

Lärare ansvarig för arbetsperioden

Telefon/fax
+
+

Mobiltelefon
+

E‐mail

Instruktör på arbetsplatsen

Arbetsperiod
Startar

Stad

Land

E‐mail

Slutar

VÄRDORGANISATION, t.ex. SKOLA
Namn
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2. ARRANGEMANG FÖR PERIODEN
Arbetsplatsförlagd utbildning äger rum
Utan anställning
Med anställning
Måltider
Arbetsgivaren tillhandahåller måltider
Eleven betalar själv för sin måltid
Resa

Försäkring
Eleven täcks av arbetsgivarens ansvarsförsäkring. (skada
orsakad av annan). Våra elever utför sitt arbete under hand‐
ledning av arbetsgivarens representant
Eleven täcks av skolans försäkring under praktikperioden
Namn på försäkringsbolaget
Försäkringsnummer
Eleven har E111 försäkringskort

Arbetskläder
Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder
Eleven har sina egna kläder
3. ARBETSSÄKERHET
Följande skall speciellt tas hänsyn till gällande arbetssäkerheten

4. MÅL FÖR PERIODEN MED ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Praktikperiod
Från:
Till:
Delar av läroplanen, till vilka det arbetsplatsförlagda lärandet hör

Poäng
(studieveckor)

Mål och uppgifter

Personliga mål
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Centrala uppgifter, överenskommet med arbetsplatsinstruktören

Yrkesprov på arbetsplatsen

Övrigt

5. PLIKTER OCH ANSVAR FÖR PARTERNA
Eleven är medveten om kontraktet mellan utbildningsinstutionen och arbetsgivaren och han eller hon skall iaktta principerna som är
skrivna i kontraktet och som överenskommits i denna plan.
Eleven skriver en kunskapsdagbok om sina upplevelser och uppgifter.
Arbetsplatsinstruktören, eleven och läraren kommer att delta i evalueringen av det arbetsplatsförlagda lärandet .
Han eller hon skall delta i en evalueringsdiskussion och skall skriva en rapport om sin praktikperiod.
Evalueringen kommer att uppmärksamma i synnerhet elevens själv‐evaluering och följande saker:
Arbetsmetoder så mångsidiga som möjligt (försiktighet och pålitlighet)
Göra noteringar under arbetets gång (enligt instruktionerna)
Följa scheman och arbetstimmar
Göra och lämna in kunskapsuppgifterna
samarbetsförmåga
förbereda och deltaga I evalueringen och feedbackdiskussioner och fylla I evalueringsblanketten

Arbetsplatsintruktören skall vara ansvarig för vägledning och evaluering av eleven enligt den överenskomna planen och kontraktet
mellan arbetsgivaren och utbildningsinstutionen.
Arbetsplatsinstruktören skall ge konstruktiv feedback till praktikanten samt bekräfta med sin underskrift de arbetsdagar, timmar och
uppgifter som specificerats i dagboken.
Arbetsplatsinstruktören är ansvarig för vägledande och evaluering av eleven på det sätt som är överenskommet.
Arbetsplatsinstruktören
vägleder och ger råd till eleven om arbetsskydd och arbetssäkerhet
lär eleven sättet man arbetar på på arbetsplatsen
diskuterar med eleven och hjälper denne med kunskapsinstruktioner om det behövs
följer elevens arbete under perioden
kontaktar läraren vid behov
ger ett omdöme till eleven efter perioden
ger feedback på perioden till skolan samt fyller I evalueringsblanketterna
arrangerar möjlighet för eleven att använda e‐post
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Läraren bör delta i handledandet av eleven under den arbetsplatsförlagda perioden enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och
skolan på följande sätt:
-

Läraren ger eleven skriftliga instruktioner för rapportering och dagboksförande
Läraren ger eleven kunskapsuppgifter för perioden
Läraren stödjer instruktören på arbetsplatsen
Läraren besöker arbetsplatsen under den arbetsplatsbaserade lärandeperioden
Det bör vara möjligt för eleven och arbetsplatsinstruktören att kontakta läraren under perioden
Läraren ger evalueringsblanketterna och kriterierna till instruktören och eleven
Läraren bör samla in evalueringsmaterialet och ge det slutgiltiga betyget baserat på dessa

Läraren är skyldig att att under handledningen stöda elevens framgång genom att t.ex. hålla kontakten med arbetsinstruktören. Lära‐
ren bör vara i kontakt med arbetsplatsinstruktören åtminstone I början och slutet av praktiken.
Evaluering
Arbetsplatsinstruktör, elev och lärare skall tillsammans utvärdera perioden för inlärning i arbete. Det finns separata blanketter för
arbetsplatsinstruktörens evaluering och elevens självevaluering.

6. PARTERNAS UNDERSKRIFTER
Det finns tre identiska kopior, en för varje part:
Ort och datum

Elev
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Arbetsplatsinstruktör

Lärare
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4.3 Elevutvärdering (kort) – Work‐Based Learning
Skickande skola
Bransch
Elevens namn
Kurs
Arbetsgivarens namn och
adress
Arbetsbeskrivning
Period för praktik

Från:
Till:

Poäng (studie veckor)

Eleven utvärderar sig själv först och efter det utvärderar arbetsinstruktören eleven.
Markeringar: Eleven självutvärdering: O Arbetsinstruktörens utvärdering X
Utmärkt
3
Intresse, initiativ och aktivitet
Ansvar, tillförlitlighet och följande av regler
Samarbete och kommunikations förmåga
Yrkeskompetens
Problemlösning och självbedömning kompetens
Sammanfattning av utvärderingen

Bra
2

Ganska bra
1

Sammanfattning [3 – 1]

Ytterligare kommentarer

Ort och datum
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Underskrift

Underskrift

Underskrift

Eleven

Arbetsplatsens instruktör

Läraren
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4.4 Elevutvärdering (lång) – Work‐Based Learning
Skola
Ämne
Elevens namn
Kurs
Arbetsgivarens namn
Arbetsbeskrivning
Period för praktiken

Poäng
(studie veckor)

Från:
Till:

Eleven utvärderar sig själv först och efter det utvärderar arbetsinstruktören eleven.
Markeringar: Eleven självutvärdering: O Arbetsinstruktörens utvärdering X

Utmärkt [3]

A: Professionell/teknisk
kunskap, kvalitet och säker‐
het i arbetet

3

Förstår de gällande sam‐
manhangen mycket väl
och arbetar självständigt

2

3

Kvaliteten på arbetet är
alltid hög och förtroende‐
fullt

2

3

Arbetar säkert, korrekt och
oberoende

3
B: Planering, utvärdering
och utveckling av egna
arbetet; innovation och
kreativitet

3
3
3

C: Arbetsplatsen regler,
samarbete och stil
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Bra [2]

3
3

Utförandet är metodisk,
deltagande och objektivt
kreativa
Arbetar på ett systema‐
tiskt sätt och kan göra upp
planer
Kan och gör mångsidig
bedömning av sitt eget
arbete och dess resultat
Vill ha respons och kan
anpassa arbetsmetoder
efter fått respons
Följer arbetstid, förord‐
ningar arbetsplatsen och
andra avtal
Samarbetsvillig, artig och
deltagande. Kan fungera
som en teammedlem

Mestadels förstår de gäl‐
lande sammanhangen
mycket väl och arbetar
självständigt
Kvaliteten på arbetet är
oftast bra och förtroende‐
fullt

Ganska bra [1]

1

Förstår de vanligaste
igällande sammanhang
men behöver ändå hand‐
ledning

1

Kvaliteten på arbetet är
fortfarande ostabilt.
Arbetar säkert men miss‐
lyckas ibland att iakttar
säkerhetsföreskrifterna
Utförande endast på ett
rutinmässigt sätt utan
särskilt intresse

2

Arbetar säkert, korrekt
med vägledning

1

2

Utförandet är metodisk,
deltagande

1

2

Vanligtvis arbetar på ett
systematiskt sätt

1

Arbetar fortfarande på ett
osystematiskt sätt

2

Kan och gör bedömning av
sitt eget arbete och dess
resultat

1

Kan göra bedömning av
sitt eget arbete med hand‐
ledning

2

Eleven vill ha response

1

Eleven accepterar respons

2

Följer arbetstider och
arbetsplatsens föreskrifter

1

Ibland inte iakttar arbets‐
tider

2

Beteendet är öppet, artigt
och samarbetsvillig

1

Beteende är oftast artigt
behöver handledning för
samarbete

15

Efter individuell utvärdering diskuterar arbetsinstruktören, eleven och lärare utvärderingen.
Sammanfattning av utvärderingen: 3‐2‐1
(icke matematisk)
A: Professionell/teknisk kunskap, kvalitet och
säkerhet i arbetet
B: Planering, utvärdering och utveckling av
egna arbetet; innovation och kreativitet

Elev

Arbetsplats‐
instruktör

Lärare

Sammanfattning av utvär‐
deringen

C: Arbetsplatsen regler, samarbete och stil

Ytterligare kommentarer:

Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Underskrift

Elev

Arbetsplatsens instruktör

Lärare
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4.5 Utvärdering av yrkesprov (FI)
YRKESPROV
Elev
Kursmodul
Plats för yrkesprov

Datum för yrkesprovet

Arbetsplatsinstruktör

Lärare

Uppgifter inom yrkesprovet

Yrkesprovet utvärderas från 1 till 3 så att 1 är tillfredsställande, 2 is god och 3 är utmärkt.

MÅL FÖR BEDÖMNINGEN
Elev
1

2

3

Arbetsplats‐
instruktör
1 2 3

Lärare
1

2

Sammanfattning
3

Behärskande av arbetsprocessen
Arbetsmetoder, användning av arbets‐
redskap och material
Behärskande av den kunskap som ligger
till grund för arbetet
Livslångt lärande, nyckelkunskaper











Lärande och problemlösande kunskaper
Interaktion och kommunikationskunskaper
Sammarbetskunskaper
Entrepenörsskap
Yrkessäkerhet
Yrkesetik
Hållbar utveckling
Teknologi och IT
Matematik och vetenskap
Aktivt medborgarsskap och annorlunda kulturer

UTVÄRDERING

VITSORD

Ort och tid

_________________________________________

Underskrifter

____________________
Elev
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____________________
Arbetsplatsinstruktör

____________________
Lärare
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4.6 Diplom

DIPLOM

Elev

Har fullföljt arbetsplatsförlagt lärande i

Från:

till:

Arbetsgivares namn

studieveckor
Period

Uppgifter under perioden:

Elevevaluering

Ort och datum:

Arbetsgivares signatur

Namn och position
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Lärarens handbok – IQWBL

4.7 Intyg
Intyg

Datum

Detta är för att intyga att

Elevens namn

från Skolans namn har arbetat för

Företagsnamn

från

till

Följande uppgifter utfördes under arbetsperioden

Företagets namn

Signatur och titel

IQWBL – Lärarens handbok
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www.iqwbl.eu
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