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Handledarens ansvar
Under den tid eleven genomför sitt arbetsplatsförlagda lärande, ansvarar handledaren för
elevens vägledning och även för den utvärdering som skall göras. Detta ansvar bygger på
överenskommelsen mellan den sändande utbildningsinstitutionen/läraren, eleven och
handledaren.
Handledaren skall ge eleven konstruktiv återkoppling / feedback. Han eller hon skall också
med sin namnteckning bekräfta de arbetsdagar, timmar och uppgifter som utförts och som
finns specificerade i dagboken.
Uppgifter för handledaren på arbetsplatsen
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säkerställer att det finns en ömsesidig förståelse för målen för praktikperioden,
ser till att alla parter har uppfattat målsättningen för praktiken på samma sätt
signerar praktiköverenskommelsen och planerar för elevens arbetsplatsförlagda
lärande
ger eleven all nödvändig information om arbetsplatsen
ger eleven all nödvändig information om det arbete som skall utföras
följer elevens arbete under praktikperioden
vägleder och ger eleven råd genom arbetsprocessen
ger eleven information om arbetsskydd och arbetssäkerhet
diskuterar med eleven och hjälper henne/honom med arbetsuppgifterna vid
behov
kontaktar läraren för att ge återkoppling/feedback och även när det kan
behövas av andra anledningar
ger ett diplom/intyg till eleven efter perioden
deltar i utvärderingsdiskussionen tillsammans med eleven och läraren
utvärderar elevens kunskaper med 1 = Ganska bra, 2 = Bra eller 3 = Utmärkt
fyller i blanketten för bedömning av eleven

Hur få det att fungera
Perioden för det arbetsplatsförlagda lärandet, kort såväl som lång, är tänkt att vara en
positiv upplevelse för både eleven och för handledaren.
Här finns några praktiska råd som kan hjälpa dig i ditt jobb som handledare:








Från första början är det du som är experten i förhållandet till eleven
Lyssna på eleven och uppmuntra honom eller henne att ställa frågor – det finns
inga dumma frågor
Motivera eleven
Ge eleven en positiv feedback, beröm, så ofta det är möjligt och befogat
Ge eleven tillräckligt med tid i lärprocessen. Var tålmodig
Glöm inte att eleven är en nybörjare
Var tillgänglig för eleven, ge av din tid och fokusera dig på ditt jobb som
handledare
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Ta jobbet som handledare som en utmaning och en möjlighet I din karriär
Kontakten med elever ger dig unga idéer och ett ungt sätt att tänka
Om du måste ge kritik, gör det lugnt och odramatiskt
Var konsekvent när du ger råd – det ökar förtroendet mellan er två
Se till att ditt budskap blivit rätt uppfattat – det kan finnas en språkbarriär
mellan er
Ta hänsyn till att du som handledare kommer att möta elever med mycket olika
kunskaper och bakgrund – du kommer att behöva kommunicera på olika sätt
med olika personer.

Utvärdering av eleven
3.1 Utvärdering av det arbetsplatsförlagda lärandet (praktiken)
Syftet med det arbetsplatsförlagda lärandet (praktiken) är att eleven lär sig yrkeskunskaper
i en verklig miljö på ett företag eller i en organisation, och där följer de regler som gäller på
just den arbetsplatsen. Eleverna kompletterar sina teoretiska studier med en period av
arbetsplatsförlagt lärande. Denna typ av studier måste handledas och utvärderas.
Den som utvärderar kan hämta information om elevens yrkeskunskaper.






genom att följa arbetsprocessen, observera den och föra anteckningar
genom att utvärdera resultatet av elevens arbete
genom att intervjua eleven efter det att han eller hon slutfört arbetet
genom att ställa frågor som komplement till utvärderingen
genom att använda sig av återkoppling från kunder och anställda

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
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3.2 Utvärdering av visat yrkesprov (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.
Utvärderingen av elevens yrkeskunskaper dokumenteras i utvärderingsblanketten
Demonstrationen är en arbetssituation eller en arbetsprocess som representanterna för
utbildnings institutionen och arbetsplatsen organiserar och utvärderat tillsammans.
Målsättningen med en färdighets demonstration är att ge eleven en möjlighet att visa sina
färdigheter och kompetenser I en verklig arbetssituation under praktikperioden. Detta
gäller kärnkompetenser i en yrkesinriktad studiemodul.
Eleven visar en demonstration från varje studiemodul och han/hon tar aktiv del I
utvärderingen 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
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Den som är ansvarig för evalueringen kan hämta information om elevernas kunskaper
genom att





följa arbetsprocessen och göra observationer enligt målen för utvärderingen
utvärdera det genomförda arbetets slutgiltiga resultat
intervjua eleven efter arbetet har slutförts
använda återkoppling från kunder och andra anställda

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
visade i nya situationer
Fristående problemlösningskunskaper har visats
Kommunikationen i olika situationer och med olika intressegrupper har varit
interaktiva
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
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Praktiska reflektioner och råd
Samarbetet med eleven går vanligtvis bra och är en positiv upplevelse för båda parter.
Ibland kan det uppstå oväntade situationer som är svåra att hantera. Problemen kan I de
flesta fall lösas genom diskussioner och genom att sätta ord på problemet.
Orsaker som kan skapa problem:







annorlunda kulturell bakgrund
annorlunda sätt att tänka och dra slutsatser/ömsesidig förståelse
språkliga problem
oklara roller: vem som bestämmer och vem som utför sysslorna
orealistiska förväntningar hos eleven
elevens personliga problem (hälsoproblem, hemlängtan, problem att anpassa
sig etc..)

När eleven påbörjar sin praktik är det viktigt att göra honom eller henne bekant med
företaget. Här några tips:
Översikt över företaget
Produkter/tjänster
Kunder
 dagligt antal kunder
 kundprofil
Företagets organisation
Företagets sedvänjor och visioner
Upplysningar om var saker och ting finns
Kvalitets policy/värderingar
 vad är viktigt för företaget
Arbetsmiljö /maskiner och utrustning
Säkerthetsguide
Upprätthållande av renlighet och ordning
Företagsaktiviteter
Lära känna arbetsplatsen/avdelningen
Närmaste medarbetare
Arbetstimmar och raster
Faciliteter
Företagsregler
 punktlighet med arbetstid
 sjukanmälan
 standards för uppförande
Arbetskläder, regler för utseende
Procedur vid händelse av olycka
Rundvisning av företaget, vad händer var
Tillfartsvägar / accesskontroll, utgångar
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Det är också bra att informera resten av organisationen som tidigt som möjligt om:
‐ var eleven kommer ifrån
‐ hur länge han eller hon kommer att stanna
‐ vad han eller hon skall göra på arbetsplasten: avdelning och uppgifter

5

Blanketter
5.1 Överenskommelse och plan för praktiken/arbetsplatsförlagda lärandet
Denna blankett används som en överenskommelse mellan elev, skola och arbetsplats.
5.2 Elevutvärdering (kort) – Work‐Based Learning
Detta är en blankett som används när elevens arbete är evaluerat (som ett led i en
utvärdering gjord av arbetsplatsinstruktören, läraren och eleven själv).
5.3 Elevutvärdering (lång) – Work‐Based Learning
Detta är en blankett som används när elevens arbete är evaluerat (som ett led i en
utvärdering gjord av arbetsplatsinstruktören, läraren och eleven själv).
5.4 Blankett för bedömning av färdigheter
Denna blankett används för demonstration av yrkeskunskaper.
5.5 Diplom
Denna blankett används till att ge eleven ett diplom från arbetsperioden.
5.6 Intyg
Denna blankett delas ut till eleven om det inte behövs någon evaluering.
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5.1 Överenskommelse och plan för praktiken/arbetsförlagde 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
handledning 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.
Läraren 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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5.2 Elevutvärdering (kort) – Work‐Based Learning
Sändande 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

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Eleven

Arbetsplatsens instruktör

Läraren
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5.3 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]

3
A: Professionell/teknisk
kunskap, kvalitet och
säkerhet i arbetet

3
3
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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3
3

Förstår de gällande
sammanhangen mycket
väl och arbetar
självständigt
Kvaliteten på arbetet är
alltid hög och
förtroendefullt
Arbetar säkert, korrekt och
oberoende
Utförandet är metodisk,
deltagande och objektivt
kreativa
Arbetar på ett
systematiskt 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,
förordningar arbetsplatsen
och andra avtal
Samarbetsvillig, artig och
deltagande. Kan fungera
som en teammedlem

Bra [2]

2
2

Ganska bra [1]

Mestadels förstår de
gällande sammanhangen
mycket väl och arbetar
självständigt
Kvaliteten på arbetet är
oftast bra och
förtroendefullt

1

Förstår de vanligaste
igällande sammanhang
men behöver ändå
handledning

1

Kvaliteten på arbetet är
fortfarande ostabilt.
Arbetar säkert men
misslyckas 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
handledning

2

Eleven vill ha response

1

Eleven accepterar respons

2

Följer arbetstider och
arbetsplatsens föreskrifter

1

Ibland inte iakttar
arbetstider

2

Beteendet är öppet, artigt
och samarbetsvillig

1

Beteende är oftast artigt
behöver handledning för
samarbete
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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
utvärderingen

C: Arbetsplatsen regler, samarbete och stil

Ytterligare kommentarer:

Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Underskrift

Elev

Arbetsplatsens instruktör

Lärare
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5.4 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 är god och 3 är utmärkt.

MÅL FÖR BEDÖMNINGEN
Elev
1

2

3

Arbetsplats‐
instruktör
1 2 3

Lärare
1

Sammanfattning

2

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

UTVÄRDERING

VITSORD

Ort och tid

_________________________________________

Underskrifter

____________________
Elev
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____________________
Arbetsplatsinstruktör

____________________
Lärare
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5.5 Diplom

DIPLOM

Elev

Har fullföljt arbetsplatsförlagt lärande i

Från:

till:

Arbetsgivares namn

studieveckor
Period

Uppgifter under perioden:

Elevevaluering

Ort och datum:

Arbetsgivares signatur
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5.6 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
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