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Sammanfattning 

På gymnasiets Hotell och restaurangprogram är kurser inom vissa yrkesämnen till stora delar 
förlagda på APU-tid (Arbetsplatsförlagd utbildningstid). Detta innebär att delkurser och vissa 
moment som finns fastställda i kursmålen förväntas tillgodoses eleverna ute på en arbetsplats. 
Intervjuer med lärare och handledare har genomförts för att undersöka hur bedömningen av 
APU görs och hur samverkan mellan lärare på skolor och handledare på APU-platser ser ut. 
 
Elevernas insatser under denna arbetsplatsförlagda utbildning, APU, bedöms av handledare på 
APU-platserna. Denna utförda bedömning värderas in av lärarna i kursbetygen i de kurser som 
omfattas av APU. Undersökningen visar att bedömningen av elevernas insatser på APU sällan 
utvärderas med elever eller lärare. Tidsbrist gör vidare att samverkan och uppföljning av 
bedömningarna mellan skolor och APU-platser inte görs i den utsträckning som önskas. 
Former för samverkan mellan lärare och APU-handledare behöver skapas för att APU-delen i 
utbildningen ska uppfylla de krav som finns i styrdokumenten om att länka samman teorin med 
praktiken för eleverna.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Liksom på samtliga yrkesförberedande gymnasieprogram ingår idag på Hotell och 
restaurangprogrammet (HR-programmet) obligatorisk arbetsplatsförlagd utbildning, sk APU. 
Enligt nuvarande bestämmelser ska denna utgöra minst 15 veckor av den totala 
undervisningstiden. Detta innebär att eleverna under den tiden ska vara ute på en 
branschanknuten arbetsplats och där få tillägna sig både nya kunskaper och få träna 
färdigheter. Syftet med att förlägga en viss del av utbildningen till en arbetsplats är bl a att 
verklighetsförankra utbildningen för eleverna och ge dem praktiska yrkeskunskaper.  
 
På Hotell och restaurangprogrammet är kurser inom vissa karaktärsämnen till stora delar 
förlagda på APU-tid. Detta innebär att delkurser och vissa moment som finns fastställda i 
kursmålen förväntas tillgodoses eleverna ute på en arbetsplats. De elever som väljer inriktning 
hotell på HR-programmet har tillskillnad från eleverna på kök- restauranginriktningarna 
sällan praktiska möjligheter att ”träna” sina yrkeskunskaper annat än under APU-perioderna. 
Detta då det vid många skolor drivs restauranger där eleverna kan praktiskt öva 
yrkeskunskaper på undervisningstid, men mer sällan finns liknande hotell- eller 
konferensmöjligheter för hotellinriktningen.   
 
I kursplanerna för ämnena inom ämnet hotellkunskap uttalas både praktiska och teoretiska 
mål. Bedömningen ska baseras på inte bara på hur väl eleverna har förstått och kan genomföra 
de olika arbetsuppgifterna. Även egenskaper såsom servicekänsla, ansvarsförmåga och 

färdigheter i gästbemötande ska vägas in i bedömningen. Här har således APU en viktig 
betydelse, då det är först ute på en arbetsplats som de flesta elever kan ges tillfälle att få 
verkliga servicemöten med gästen. APU har vidare inverkan på elevernas kunskaper och på 
deras kursbetyg, då eleverna utvärderas och bedöms efter sin slutförda utbildning av en 
handledare på den utsedda APU-platsen. De APU-platser som är knutna till respektive skola 
har alla en utsedd handledare som ytterst ansvarar för elevens utbildning under APU perioden. 
Denne person har kontakt med berörda lärare, eller den sk APU-samordnaren, på skolan och 
ansvarar för t ex schemaläggningen och bedömningen av elevens APU.  
 
Jag ser i mitt blivande arbete som hotellärare på Hotell och restaurangprogrammet vikten av 
att ha en god kontakt med branschutövare för att kunna ge eleverna en relevant utbildning 
med aktuella och breda kunskaper. Jag har också under mina yrkesår i hotellbranschen varit 
handledare till ett antal APU-elever. Detta uppsatsarbete har givit mig tillfälle att reflektera 
över betydelsen av denna roll som medbedömare av elevers inhämtade kunskaper ute på en 
arbetsplats. En uppgift som handledare som jag nu i efterhand förstår att jag inte har haft full 
vetskap om.  
 
I nya läroplansförslaget för gymnasieskolan 2007 fokuseras det än mer på elevers praktiska 
färdigheter och egenskaper på HR-programmet. Elevens medvetenhet om och förmåga att 
göra etiska ställningstaganden och hantera konkreta problem i mötet med gästen och i 
samspelet med andra utgör en viktig grund i bedömningen. Det praktiska momentet i 
yrkesämnena på HR-programmet gör att APU fortsättningsvis kommer att vara en viktig del i 
elevernas yrkesförberedande utbildning. Hur APU-insatserna då bedöms ute på APU-
platserna och hur detta omdöme värderas in i kursbetygen av lärarna, liksom hur samarbetet 
med APU-handledarna ser ut, anser jag som blivande yrkeslärare det vara av vikt att skapa 
mig en bild av.  
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur elevers insatser på APU bedöms och betygssätts och få 
en inblick i hur samverkan mellan skolan och APU-platserna ser ut avseende detta.   

1.3 Frågeställningar  

Lärare i de yrkesämnen på HR-programmet som till viss del utgörs av APU-tid har inte 
möjlighet att själva bedöma eleverna genom att de inte dagligen följer eleverna under APU-
perioderna. Således har handledarnas roll och samverkan skola-APU plats en stor betydelse i 
bedömningen och betygssättningen av eleverna. Knutet till uppsatsens syfte är avsikten att 
med undersökningen få svar på följande frågor: 
  

• Vad bedömer APU-handledarna på APU-platserna när de sätter omdömen på eleverna?  
• Hur värderas APU-bedömningen in i betygssättningen för respektive kurs av lärarna? 
• Hur ser samverkan ut mellan skolan och APU-platserna gällande betygssättningen? 

1.4 Avgränsning 

De lärare och handledare som intervjuats i uppsatsarbetet är alla knutna till Hotell och 
restaurangprogrammets hotellinriktning. Lärarna undervisar i de karaktärsämnen som hör dit 
och handledarna arbetar på hotell som tar emot elever från den inriktningen. Detta har gjorts 
delvis därför att respondenterna skulle ha en någorlunda liknande bild av hur de ser på APU, 
men också för att, som nämnts i bakgrunden till arbetet, elever på denna inriktning inte har 
samma möjlighet att visa praktiska färdigheter i skolan.   
 
Jag har i uppsatsen förutom att kort nämna det i teoriavsnittet och i slutdiskussionen inte alls 
tagit upp och diskuterat de förändringar som kommer att ske inom HR-programmet inför 
gymnasiereformen, GY 07. Sannolikt kommer både programmets kursutbud och APU-del att 
förändras, men mycket skulle bara bli spekulationer i uppsatsen, då allt inte är fastställt ännu.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 HR-programmet – ett yrkesförberedande program 

Läroplanen för de yrkesförberedande gymnasieprogrammen betonar vikten av relevanta 
yrkeskunskaper i utbildningen. Precis som ordet ”yrkesförberedande” antyder ska 
utbildningen förbereda eleverna för ett yrke efter skolan. I programmålen för utbildningen 
skrivna i Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) betonas vikten av att eleverna ska 
ges en grund, både för fortsatt lärande i arbetslivet och för fortsatta studier. Skolans uppgift är 
att förbereda eleverna för det framtida samhället. Den fortsatta samhällsutvecklingen är därför 
också beroende av vad eleverna får med sig från skolan i form av kunskaper, färdigheter, 
attityder och värderingar (Kveli, 1994). 
 
Hotell- och restaurangprogrammet, som ett av de nationella yrkesförberedande programmen, 
förväntas ge eleverna grundläggande kunskaper för arbete inom hotell- och restaurang-
verksamheter. Kunskaper i måltidsservice, d v s skilda former av restaurang-verksamhet, 
ingår i programmet liksom tjänsteservice, där eleverna ges kännedom om hur man tillgodoser 
gästers skiftande behov inom hotellverksamhet och turism.  
 
Hotell- och restaurangprogrammet har två nationella inriktningar:  

- Hotell - med fördjupning av kunskaper för att kunna arbeta med hotell- eller 
konferensservice.  

- Restaurang och måltidsservice – med fördjupning av kunskaper i matlagning eller 
servering.  

 
Utbildningen på HR-programmet omfattar totalt 2500 gymnasiepoäng (25 poäng motsvarar en 
veckas studier på heltid), varav 750 poäng är sk kärnämnen (allmänna ämnen) och 1450 
poäng motsvarar karaktärsämnen (yrkesinriktade ämnen) samt 300 poäng individuella val. 
(www.skolverket.se) I programmålen i Lpf 94 för HR-programmet står vidare att utbildningen 
som erbjuds ska vara bred och ska binda samman kunskaperna i de olika ämnena.    
 
Det finns en ambition på de yrkesförberedande programmen att genomföra en utbildning för 
vad branschen i fråga efterfrågar, inte minst för att de snabba förändringarna i dagens 
samhälle kräver detta. Yrkesutbildningarna står mellan ständiga avvägningar mellan att styra 
utbildningens innehåll mot aktuella områden eller bibehålla traditionella yrkeskunskaper av 
mer bred karaktär (Höghielm, 2001). Dilemmat för de yrkesförberedande utbildningarna har 
alltid varit att dessa måste kunna tackla det gamla och det nya. Nya branschföretag med nya 
inriktningar eller produkter, nya arbetsuppgifter, nya redskap och ny teknik gör att de som 
utbildas måste kunna anställas i olika typer av företag. (Lindberg, 2003) Ett föränderligt 
arbetsliv kräver också anställda som kan förändra sitt kunnande. På så sätt måste dagens 
elever i framtiden kunna fortbilda sig i formella eller informella sammanhang, på egen hand 
och tillsammans med andra. Gymnasieskolan måste därför kunna bidra till att eleverna har 
kunskaper som hjälper dem att klara ett fortsatt lärande. (ibid) 

2.2 APU – en del av den yrkesförberedande utbildningen 

Utbildningen till ett yrke skedde länge helt och hållet inom arbetslivet. Efter hand har 
yrkesutbildningar blivit yrkesförberedande utbildningar och har flyttat in i skolan. På många 
håll i världen har lärlingssystemet ett dominerande ställning när det gäller yrkesutbildningar, 
vilket är något som idag diskuteras på politiskt håll att återinföra även i Sverige. I takt med 
förändringar inom både skola och arbetsliv har yrkesutbildningar blivit yrkesförberedande 
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genom mer teoretiska ämnen, en betoning på mer generella och breda kunskaper. (Lindberg, 
2003) 

Arbetslivsanknytningen på de yrkesförberedande programmen sker främst genom den 
arbetsplatsförlagda utbildningen, APU. I gymnasieförordningen (5 kap, 15 §) definieras APU 
som ”kursplanestyrd utbildning på ett program som genomförs på en arbetsplats utanför 
skolan”. Minst 15 veckor, eller 15%, av den totala utbildningstiden ska vara förlagd till en 
arbetsplats och varje vecka ska motsvara garanterad undervisningstid om 24 timmar. Endast 
kurser i yrkesämnen får arbetsplatsförläggas. Detta avser samtliga yrkesförberedande program 
och även det estetiska programmet.  

I programmålen för HR-programmet står följande skrivet om APU: 

”den arbetsplatsförlagda utbildningen har en central betydelse för att skapa helhet. Den ger 
färdighetsträning och ökar förståelsen för den yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Den 
ger också förtrogenhet med normer och krav i arbetslivet och bidrar till att utveckla social kompetens, 
servicekänsla och insikt om företagandets villkor”.  (Regler för målstyrning 2002, s. 120) 

Det är möjligt att arbetsplatsförlägga hela eller delar av kurser på HR-programmet. 
Respektive skola avgör hur kursupplägget på APU-tid fördelas på de tre åren. Det är vidare 
också skolorna själva som ansvarar för att det finns tillräckligt med platser och att dessa 
uppfyller kvalitetskraven. Med detta menas att APU ska genomföras enligt de utbildnings- 
och undervisningsmål som fastställs i nationella eller lokala utbildningsplaner (Skolverket, 
2005). Tanken med APU är att eleven på APU-platsen ska tilldelas en handledare som har 
yrkeskompetens. Det är på samma sätt den enskilda skolans ansvar att försäkra sig om att 
handledaren har den kompetens som krävs. (Lindqvist, 2005) 

APU är viktig för att knyta ihop teori och praktik i utbildningen. Elevens erfarenheter och 
upplevelser från arbetsplatsen kan på olika sätt utnyttjas och integreras i undervisningen. APU 
ger eleverna egna erfarenheter om hur det är att arbeta, vad som krävs på arbetsmarknaden 
och om arbetet motsvarar de föreställningar de haft. (www.senrp.se) De yrkesförberedande 
utbildningarna kännetecknas av ett nära samarbete med arbetslivet. Enligt undersökningar 
som gjorts är APU en viktig och attraktiv del av utbildningen. Eleverna anser att APU har stor 
betydelse för val program och om man är nöjd med utbildningen. När APU fungerar bra blir 
elevernas praktik på en arbetsplats en bekräftelse på att de i sin utbildning tillägnat sig den 
kunskap som krävs i ett yrkessammanhang ”på en riktig arbetsplats”. (Lindqvist, 2005) 

I ett program PM gällande HR-programmet inför gymnasiereformen 2007, GY 07, fastställs 
att det är idag svårt att garantera kvalitet på den arbetsplatsförlagda utbildningen genom att 
sätta upp centrala direktiv. Istället menar man att skolans utbildningssamordnare lokalt bör 
sträva efter att ha ett gott samarbete med branschutövare genom lokala programråd där 
utbildningsmålen kan konkretiseras. Vidare betonas där att en viktig del i detta är 
genomförandet av en kontinuerlig handledarutbildning till handledare på APU-platserna.  

2.3 Teoretisk och praktisk kunskap i den yrkesförberedande utbildningen 
Den kunskapssyn som ligger som grundsten till skolans verksamhet och som således skolans 
styrdokument bygger på är den att kunskap är något som människor konstruerar. ”Kunskap är 
något som människor skapar genom att iakttaga sin värld. Vi försöker förstå, förklara och ge 
mening åt de fenomen vi registrerar i vår omgivning”. (Skolverket 2000, s 13) Ett sätt att 
försöka förklara vad kunskap är och hur vi människor förhåller oss till den är att dela upp dess 
olika former på något sätt. Ett sätt är de sk ”4 F:en”, dvs kunskap som fakta, förståelse, 
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färdighet och förtrogenhet. Denna syn ligger till grund för Lpf 94 och genomsyrar på så sätt 
programmål och betygskriterier. Denna uppdelning bör användas som ett hjälpmedel för att 
organisera sin undervisning, inte som en modell för att beskriva en lärprocess (Skolverket, 
2000).   
 
 I de sammanhang det talas om olika former av kunskap pratas det idag alltmer om vikten av 
att knyta ihop teoretisk och praktisk kunskap i utbildningar. I även tidigare helt teoretiska 
gymnasieutbildningar, liksom i akademiska utbildningar, värderas också idag högt att kunna 
ha yrkespraktik i sina kursplaner. Wenger menar (citerad i Höghielm 2001, s.74) att ..”.teori 
och praktik ska inte särskiljas utan det handlar om en interaktion”. Denna interaktion har 
betydelse, anser han, när vi diskuterar hur tillägnandet av kunskap sker som en process i 
sociala sammanhang i skolans värld eller i arbetslivets värld.  
 
Lauvås & Handal (2001) menar att yrkeskunskap är något som ligger på individnivå, dvs är 
en personlig kunskap. Yrkeskunskapen utgörs dels av regler för tillvägagångssätt och rutiner 
etc. Det som däremot skiljer det ”professionellt hantverksmässiga” från det ”amatörmässiga” 
är det som mer sällan kan uttalas eller göras tillgängligt för den okunnige, dvs den sk ”tysta 
kunskapen”. I den ingår inte bara kunskap i traditionell bemärkelse utan också den personliga 
föreställningen till verkligheten, till värderingar, känslor, attityder och färdigheter. Författarna 
föreslår att kalla den tysta kunskapen för ”införstådd kunskap” (som en bättre översättning av 
engelskans ”tactic knowledge”), då de menar ”att det rör sig om kunskap som vi har ett sånt 
nära förhållande till att vi knappt är medvetna om att vi besitter den”. (ibid s106ff). En av 
betydelserna de framhäver av denna ”tysta kunskap” är:  

”Kunskaper vi tillägnar oss genom övning eller som kommer till uttryck i den säkerhet vi 
uppvisar i samspelet med de företeelser som kunskaperna handlar om, t ex att vi har en viss 
blick för speciella samband”. (Lauvås & Handal 2001, s 107) 

Lindberg (2003) har i en doktorsavhandling intervjuat och observerat 12 yrkeslärare från fem 
olika gymnasieprogram. Hon har där kommit fram till att yrkeslärare tydligt skiljer på 
yrkeskunskap och skolkunskap. Medan yrkeskunskap på ett övergripande plan handlar om att 
utveckla ett yrkesmässigt omdöme handlar skolkunskap om att lägga grunden för 
yrkeskunnandet. Det är också detta som yrkeslärarna ser som sitt huvudsakliga uppdrag. 
Yrkeslärarna i undersökningen ansåg att eleverna under utbildningen skulle få med sig 
yrkesområdets viktiga innehållsmässiga område. För att detta skulle bli möjligt behövde 
eleverna både erfarenheter av att få arbeta med dessa områden på olika sätt och möjligheten 
att få utveckla ett yrkesspråk så att de kan tala om arbetets aspekter med andra inom 
yrkesområdet. Yrkeskunnandet och de specifika kunskaper som behövs på varje arbetsplats 
ligger utanför yrkeslärarnas uppdrag, det förväntas arbetslivet bidraga med. Inom en 
förberedande yrkesutbildning är det viktigaste att de får erfarenheter av varierade arbeten 
inom yrkesområdet. (Lindberg, 2003) 

2.4 Handledning i utbildningen 

Lauvås & Handal (2001) har definierat vad de kallar den yrkesinriktade handledningen. Med 
den avser dem dels handledning i samband med praktiska moment i grundutbildning och 
vidareutbildning, framförallt när det gäller praktikperioder av olika slag och längd, och dels 
handledning efter avslutad utbildning med kollegor eller med representanter för andra 
yrkesgrupper med eller utan en utbildad handledare.  
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Handledning som begrepp anses vara svårt att avgränsa, av flera skäl. Handledning som ord 
har blivit lite av ett ”modeord” som det är lockande att ta till då det handlar som en exklusiv 
form av pedagogiskt arbete till en eller ett fåtal elever (ibid, s.39). Inte sällan talas också om 
att lärarens roll i skolan har gått från ”en ledare som tillhandahåller kunskap” till en lärare 
som ”är mer av en handledare” som visar inriktning och vägval till eleverna (Höghielm 2001, 
s71).  
 
I undantagsfall ses handledning som en verksamhet eller tjänst som förutsätter en speciell 
status eller kompetens. Handledning är inte något som är förunnat några få speciellt 
kvalificerade personer utan det rör sig om en vardagsaktivitet som förekommer överallt och 
det ställs inte några speciella krav på denna. Däremot är handledningen en professionell 
aktivitet i många pedagogiska sammanhang och då bör man ställa kvalitetskrav på 
verksamheten. Ord i betydelser som ligger nära att beskriva vad handledning handlar om, 
menar Lauvås & Handal (2001), är följande (refereras till en modell av Caplan,1993):  

− Rådgivning 
− Vägledning 
− Konsultation 
− Supervision 
− Undervisning 
 

Dessa ord ger en allmän grund för tänkandet kring handledning, även om ovan begrepp går in 
i varandra. (Lauvås & Handal, 2001) 
 
Även handledningen i yrkesförberedande utbildningar har en omfattande och central uppgift i 
att binda ihop teori med praktik. Mycket av handledning rör sig om yrkeshandlingar. Ett 
vanligt mönster i dessa sammanhang är att praktisk verksamhet utförs med tillgång till en 
handledare och att handledaren kommenterar handlingarna i efterhand. Handledningen ska 
enligt författarna uppfylla 3 syften:  

- Eleverna ska bli förtrogna med yrkets praxis och att besöksperioden på arbetsplatserna 
ska ge största möjliga utbyte för eleverna. Detta dels genom auskultation och dels 
genom praktik som yrkesutövare.  

- Eleverna ska få hjälp att få en fördjupad förståelse för teorin genom att praktiskt få 
studera yrkets praxis utifrån begrepp, principer och förståelseformer.  

- Handledningen ska skapa ett behov hos eleverna att sätta sig in i mer teori och ska 
dessutom ge arbetet en struktur genom att bredda elevernas teoretiska förståelse. (ibid, 
s.32) 

 
Forskning på handledningsområdet i undervisningssyfte har visat att många handledare har en 
stark betoning på beteende. Enligt Ahlberg & Jonsson (som refereras i Lauvås & Handal, 
2001) visar i en undersökning att praktikhandledare, för elever ute på praktik under sin 
utbildning, inte uppfattade praktikperioderna som utbildning utan mera som en introduktion 
till yrket och att därför lades det största fokuset på handlingsaspekten. För att uppnå 
meningsfullt lärande under praktikutbildningen förutsätts att elevens insatser kopplas till en 
reflektion. Handledaren låter eleven reflektera genom att uppmuntra den studerande att forma 
sin yrkesidentitet i dialog och samarbete med dem eller med någon annan. Erfarenheter som 
praktiskt görs bör identifieras, beskrivas och diskuteras för att på bästa sätt förstås. (Franke, 
1999) 
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2.5 Bedömning av kunskap 

Synen på kunskap och lärande, som tidigare stycken behandlat, har givetvis betydelse för hur 
undervisningen organiseras. Den har också betydelse för bedömningen av lärandet och 
kunnandet, för vad som bedöms och vilka bedömningsunderlag som används. (Skolverket, 
2000) Nära kopplat till undervisningen är bedömning. Bedömningen återverkar på den 
kunskapssyn som undervisningen förmedlar. Det ger en stor frihet till lärare och elever att 
forma undervisningen på det sätt de själva finner bäst. Mål- och betygskriterier är formulerade 
på ett sådant sätt att de inte skall leda till en likformig undervisning. (Franke, 1999) 
 
Det finns alltid uppenbar risk att frågor som gäller bedömning och betygsättning får en alltför 
dominerande roll i skolarbetet och i kommunikationen mellan lärare och elever. En sådan 
kunskapssyn har inte stöd i läroplanen och bör därmed inte uppmuntras genom alltför stark 
betoning på betygsfrågor och betygsunderlag. Samtidigt är givetvis betygsfrågor viktiga. Det 
är lärarens uppgift att finna en lämplig balans mellan elevens rätt till information om 
betygsunderlaget och vikten av att lyfta fram värdet av kunskapen som en del i elevens 
framtida utveckling. (www.skolverket.se) 
 
Kveli (1994) skriver i sin bok Att vara lärare att det är viktigt som lärare i 
undervisningsplaneringen ställa sig frågorna; vad det är som ska bedömas, av vem 
bedömningen ska göras och hur ska bedömningen gå till? Dessutom menar hon att ett viktigt 
mål är att eleverna själva lär sig att bedöma sitt arbete och de resultat som de uppnår. Därför 
är det väsentligt att i all undervisningsplanering redan från början tänka igenom hur 
bedömning och utvärdering på bästa sätt kan integreras i undervisningsupplägget. Med den 
kunskapssyn som finns i skolan idag ligger fokus vad gäller bedömning mer på att få ett 
underlag för lärande och fortsatt utveckling. Kontrollaspekten, dvs kontrollerandet av 
resultatet i slutet av en arbetsperiod, fortfarande är en del av bedömningen men inte lika viktig 
som tidigare. För att bedömningen ska vara ett underlag för lärandet krävs dock utvärderingar 
för att kunna modifiera och förbättra undervisningen. Därför menar Kveli (1994, s. 84) att 
”utvärdering som görs efter hand och som innebär handledning, korrektiv och stöd i arbetet 
bör betonas”.  
 
Av gymnasieförordningen (1§) framgår att betyg ska sättas på varje avslutad kurs och att det 
är lärarens uppgift att sätta betyget. Den som fungerar som lärare kan diskutera med andra 
lärare (t.ex. en eventuell tidigare lärare eller en speciallärare), men den som ansvarar för 
undervisningen vid betygsättningstillfället ska sätta betyget. Det är rektors ansvar att se till att 
det finns en lärare som kan sätta betyg vid det aktuella betygstillfället (Skolverket, 2005).  
 
Vid betygssättningen skall läraren som stöd använda de betygskriterier som har fastställts. 
(Regler för målstyrning 2002) Idag finns en tydlig intention från Skolverkets sida att de 
betygskriterier som hör till de svenska läroplanernas kursplaner ska användas för att utveckla, 
synliggöra och bedöma elevernas lärande i flera dimensioner. I Skolverkets skrift 
”Bedömning och betygssättning” (2001) kan målen för bedömning sammanfattas så här:  

- syftet med bedömning är att kunna identifiera enskilda elevers kunskapskvaliteter 
(starka och svaga sidor) 

- bedömningen ska så tydligt som möjligt ge läraren underlag för att kunna informera 
om hur det går för eleven i skolan 

- elevernas prestationer ska sättas i relation till mål och kriterier beskrivna i olika 
kunskapskvaliteter 
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Kursplanerna innehåller ämnesspecifika kriterier som stöd för varje betygssteg. I dessa ingår 
flera olika aspekter på kunskap, vilket betyder att eleverna för att få ett högt betyg måste 
kunna demonstrera att, inte bara att de besitter faktakunskaper, utan också att de har förståelse 
för sammanhang och kan använda sina kunskaper. (Korp, 2003) Detta stödjer den 
kunskapssyn om de ”4 F:en” (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som tidigare 
nämnts.  
 
Om syftet med bedömningen är att fastställa vad eleverna kan eller om i vilken utsträckning 
som de besitter de kunskaper som undervisningen syftar till, är andra kvalitetskriterier 
relevanta. Uppgifterna måste då vara av sådant slag att varje elev får optimala förutsättningar 
att demonstrera de kunskaper som bedömningen gäller, variation i uppgiftsformat och 
möjlighet för eleverna att välja uppgiftsformat ökar dessa förutsättningar. En annan 
konsekvens är att det är rimligt att bedömningen av varje elevs kunskaper sker när eleven är 
”redo” för det, vilket innebär att elever bedöms vid olika tillfällen. (Korp, 2003) 

2.6 Gällande betygssystem 
Sedan införandet av målrelaterade betyg i gymnasieskolan 1994, ska läraren vid 
betygsättningen använda någon av följande beteckningar:  

• Icke godkänd (IG) 
• Godkänd (G) 
• Väl godkänd (VG) 
• Mycket väl godkänd (MVG)           (Gymnasieförordningen 7 kap 2§) 
 
Till de olika betygsstegen har betygskriterier fogats. Dessa har tillkommit vid olika tidpunkter 
för olika ämnen. Att formulera lagom tydliga betygskriterier är inte lätt, då det innebär att 
man måste ta ställning till om vad kunskapsskillnader består av. Vid jämförelser mellan nivån 
för godkänt och betygsnivåerna VG och MVG finns kvalitativa skillnader. Ett högre betyg 
innebär att eleven innehar en skillnad i uppfattningar, förhållningssätt och sätt att tänka i 
förhållande till de kunskaper som inhämtats. Ett högre betyg ska alltså inte ses som att eleven 
kvantitativt ”fyllt på” med andra kunskaper. Debatten har stundtals varit livlig om betygens 
syfte, användning och innebörd. Lärare och elever har klagat på att betygskriterierna har varit 
för oklara och det har efterlysts dels en ökad tydlighet i vad betygsstegen innebär och dels en 
bättre vägledning för lärarna i arbetet med betygssättningen. Ju mer generella betygs-
kriterierna är, desto mindre vägledning ger de för den enskilde lärarens tolkning och stöd för 
betygssättning. Betygskriterierna får dock inte styra innehållet i undervisningen och inte 
heller inkräkta på skolornas frihet att själva avgöra med vilka medel eller metoder målen ska 
uppnås (Linde, 2003)  
 
De problem som finns med betygssystemet är alltså inte av mätteoretiskt slag, anser Linde 
(2003) utan avser främst hur lärarna kan tolka betygskriterierna. Det finns en risk att det 
kvalitativa betygssystemet som är aktuellt används på ett kvantitativt sätt genom att lärarna 
sätter upp som en ”checklista” på vad eleverna ska ha genomfört i en kurs. En lärare måste 
använda sig av betygsstegen för att göra vissa differentieringar. Enkelt och konkret blir då för 
läraren att sätta upp ett antal preciseringar till kriterierna. En kvantitativ kunskapssyn kommer 
då att prägla lärarens betygssättning även om han eller hon inte vill det. Läraren skyddar sig 
emellertid på så sätt mot anklagelser mot orättvis bedömning. Många elever är goda sk ”cue 
seekers” och listar ut var läraren bedömer för något och rättar sig efter det. (Linde, 2003) 
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2.7 Betygssättning och bedömning i praktiska utbildningar  

Det finns mycket forskat och skrivet om bedömning och betygssättning. Dock handlar det 
mesta om den mer teoretiska och formella delen av undervisningen, som tydligast kan 
appliceras till de kriterier som finns. Bedömning kan vara informell så att det är en del i den 
pågående undervisningen; att lyssna in hur eleverna tänker, uppfattar och förstår, och den kan 
vara formell och ske i form av prov som skall bedömas och användas för att sätta betyg. 
(Linde, 2003)  
 
Det behövs ökade kunskaper om bedömning vad gäller hur kunskap ska bedömas inom ramen 
för yrkesämnen på gymnasiet menar Korp (2003). Hon skriver i sin avhandling 
Kunskapsbedömning – hur, vad och varför att hur man bedömer dessa yrkesämnen, vilka 
modeller och tillvägagångssätt som används kan bidraga till en utveckling av konkreta 
bedömningsstrategier även i andra ämnen. Innehåll och former i praktisk undervisning och 
bedömningen av denna behöver problematiseras. (Korp, 2003) 
 
När det gäller bedömning av elever vid yrkesutbildningar måste hänsyn tas till både de krav 
som ställs i betygskriterierna och på de yrkesmässiga krav som ställs på kunskaper och 
egenskaper i yrket. På så sätt kan en hög utbildningsstandard upprätthållas. Då en del av 
yrkeskompetensen kan knytas till den sk ”tysta kunskapen” blir  bedömningen en konflikt 
mellan det som går att applicera till kriterierna och det som inte tydligt gör det. Att en 
bedömare inte kan redovisa kriterierna betyder dock inte att de är dåliga utan de kan vara både 
precisa och relevanta. Här kan en jämförelse göras med att en yrkesutövare inte helt kan 
formulera på vilka grunder han eller hon gör sin bedömning av en elev, men kan ändå avgöra 
om det är utfört väl eller inte. Det kan dock vara så att två bedömare kan bedöma en elev olika 
beroende på att de lägger olika innebörd i begreppet. (Korp, 2003) 
 
Wolf menar (refererad i Korp, 2003) att det finns pedagogiska fördelar med att bedöma efter 
kvalitativa omdömen när detta är möjligt framför sifferbetyg eller abstrakta symboler. Detta 
om det är möjligt att beskriva vad eleverna lärts sig i mera specifika och konkreta termer. 
Korp menar också att vi talar om kunskapsbedömning idag primärt som ”djupinlärning, 
självförståelse och individuell undervisning”. (Korp, 2003, s.44) ”Utbildare har önskan om att 
motivera eleverna snarare än att sortera dem”, menar hon vidare (ibid, s.44). Detta anser hon 
vara intressant i funderandet kring vilken funktion bedömningen ska ha.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Då jag hade funderat igenom mina frågeställningar kring APU-bedömningen och samverkan 
mellan skola och APU-plats, diskuterade jag mitt val av undersökningsmetod med min 
handledare. Att genomföra kvalitativa intervjuer med lärare och handledare kändes som ett 
lämpligt  tillvägagångssätt då jag önskade ta reda på dels på fakta och kunskaper och dels mer 
kvalitativa aspekter såsom erfarenheter, åsikter och uppfattningar. I ett uppsatsarbete av den 
här omfattningen hade det genom annat metodval varit svårt att få fram. Trost (1993, s.23ff) 
menar att det som kommer fram i kvalitativa intervjuer i forskningssyfte aldrig ska stå ”för sig 
självt” utan blir intressant först när det tolkas och knyts till teori. De teoretiska 
utgångspunkterna och resultatet av intervjuerna binds samman i analysen i kapitel 5.  
 
Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sammanlagt fyra stycken 
handledare på olika APU-hotell och fyra stycken yrkeslärare i Hotellkunskap på gymnasiets 
HR-program. De handledare och lärare som intervjuades har alla varit knutna till Hotell och 
restaurangprogrammets hotellinriktning. Detta dels därför att min inriktning som blivande 
yrkeslärare ligger där, men också för att jag anser att betydelsen av de praktiska kunskaperna 
och erfarenheterna från APU i helhetsbedömningen av hotellkurserna är av stor vikt. Jag 
resonerade också med min VFU-handledare kring detta i förväg.  
 
Jag har vidare deltagit i ett sk Programråd, där hotellyrkeslärare från en skola och handledare 
från olika hotell i en stad träffades och går igenom det APU-år som varit. Tre stycken lärare 
var representerade, varav en som jag senare intervjuade. På handledarsidan var sju stycken 
handledare representerade, från tre olika anläggningar. Två av dessa kontaktade jag senare för 
intervju.   
 
Jag har använt mig av sk ostrukturerade intervjuer, med vilka man har ett klart formulerat 
ämnesområde, men kan ställa frågorna i den ordning situationen inbjuder till och kan 
formulera på ett sätt som anser vara lättast att förstå för den intervjuade. (Winter, 1985) Jag 
har dock haft min intervjuguide som stöd. Både under såväl de personliga som de per telefon 
genomförda intervjuerna lät jag till viss del de intervjuade styra samtalet. Detta gjorde att jag 
på intet sätt följde frågeordningen på det underlag jag hade, utan ställde istället följdfrågor 
och fick därigenom mer utförliga svar. Vid slutet av varje intervju bad jag dock om att få ögna 
igenom frågorna för att säkerställa att jag hade fått med allt jag önskade.  

3.2 Urval 
För att inledningsvis komma i kontakt med lärare att intervjua, använde jag mig dels av 
kontakter via min VFU-skola, där jag genomför min lärarpraktik och dels av lärarkontakter 
jag fått i ett rapportarbete i en tidigare kurs. Jag tog kontakt med ett par av dessa 
lärarkontakter på olika skolor på nytt för att se om de ville ställa upp på intervju. Genom att 
kontakta lärare från tre olika skolor var avsikten att kunna fånga upp hur kontakten och 
informationsutbytet mellan skolor och APU-platser ser ut och på så sätt få fram olika 
synvinklar på problemområdet. 
 
Vad gäller urval av handledare att intervjua såg jag ingen annan möjlighet än att gå via lärarna 
och fråga efter namn och arbetsplatser som skolan sände elever till för APU. Där kunde jag 
således själv inte styra vilka som valdes ut. En handledare kontaktade jag dock efter det 
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programråd med lärare och handledare representerade som jag deltog på 2006-04-19. Jag 
stämde dock av detta med närvarande lärare först. De övriga tre fick jag uppgifter på av de 
lärare jag intervjuade. Då det var svårt att få tag i handledare för intervju, blev utfallet 
slutligen så att handledarna i undersökningen samarbetar med två olika skolor. Detta medan 
lärarna arbetade på tre olika skolor. Enligt Trost (1993) går det i nästan varje sammanhang att 
utöka antalet intervjuer efter hand. Om man efter några utförda intervjuer känner att man 
behöver göra fler så kan man komplettera med någon ytterligare. Jag gjorde dock 
bedömningen efter de intervjuer jag gjort att mitt undersökningsresultat troligen inte skulle 
påverkas i så stor utsträckning med information från ytterligare intervjusvar.  
 
I kvalitativa studier vill man i de flesta fall få en så stor variation som möjligt och inte ett 
antal likartade respondenter. Urvalet ska vara heterogent inom en given ram, dvs det ska 
finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”. 
(Trost 1993, s.117) Jag ansåg därför det vara av vikt att kontakta lärare med liknande tjänster 
för att säkerställa att deras kurser i ungefärlig mening involverades i APU-bedömningarna på 
liknande sätt. Vad gällde handledarna såg jag att det var viktigt att de representerade APU-
platser som tog emot elever under långa APU-perioder, vilka oftast ligger i årskurs 3 för 
eleverna. Dessutom såg jag till vikten av att de hade haft med elever från hotellinriktningarna 
att göra.  
 
Jan Trost (1993) menar att när en undersökning genomförs med kvalitativa intervjuer bör man 
begränsa sig till ett fåtal intervjuer, då man vid många intervjuer kan få ett stort och kanske 
ohanterligt material som gör det svårt överblicka och se detaljer som förenar eller skiljer.  

3.3 Genomförande 
De fyra lärare som har intervjuats har intervjuats personligen. En av dessa intervjuer spelades 
in på band, vid de tre andra intervjuerna togs anteckningar. Vid de oinspelade intervjuerna 
hade jag möjlighet att sätta mig ner direkt efteråt och göra sammanställningar av intervjuerna. 
Av de fyra handledarintervjuerna har en genomförts personligen och de övriga tre via telefon. 
Detta främst pga geografiska och tidsmässiga skäl, men också då dessa handledare hade 
önskemål att svara på frågorna på telefon. Vid telefonintervjuerna har frågorna skickats i 
förväg via e-post, för att förbereda respondenterna. De kunde på så sätt reflektera och tänka 
igenom frågorna på förhand. Detta kan givetvis ha påverkat svaren. Det påverkade till viss del 
också vårt samtal, då det blev mer att frågeordningen följdes då vi båda hade den framför oss. 
Dock var detta, vid de flesta intervjuer, fallet bara inledningsvis. Ju längre intervjun pågick 
desto mer fritt förlöpte samtalet och byggde mer på att jag ställde frågor och emellanåt 
sammanfattade något som den intervjuade sagt, för att bekräfta att jag hade förstått det som 
sagts på ett riktigt sätt. Jag har till två av handledarna kunnat skicka e-post efter intervjun och 
ställt kompletterande frågor då jag har känt mig osäker på vad som svarats, eller önskade mer 
information. 
 
Det är möjligt att jag genom att inte ha spelat in samtliga intervjuer förlorat viss information, 
men jag har känt mig förhållandevis nöjd efter intervjuerna och har direkt satt mig ner och 
sammanställt dessa noggrant.  
 
Jag inledde samtliga intervjuer med att bekräfta att respondenterna visste syftet med intervjun 
och bakgrunden till den. Jag har fått positiv respons från samtliga respondenter som liksom 
jag tycker att ämnesvalet med APU och bedömning är ett intressant område, dock ett ibland 
svårhanterligt sådant. Intervjuerna har gått till så att jag inledningsvis, låtit respondenterna 
prata lite generellt sitt arbete. Jag har på så vis använt mig av den sk ”trattekniken”, där 
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intervjuaren inleder med några allmänna frågor för att sen gå in mer på djupet i det han eller 
hon vill undersöka (Widerberg, 2002).  

3.4 Etik 
Det är viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna som finns i samband med ett 
intervjuförfarande. Till samtliga respondenter som jag träffade personligen informerade jag 
inledningsvis att inga namn eller skolnamn skulle komma att publiceras i uppsatsen. I de fall 
intervjuerna genomfördes per telefon så informerades respondenterna antingen vid det första 
samtalet, eller skriftligen då jag skickade frågorna till dem. Representanterna, både från 
skolorna och från APU-platserna, skulle därigenom kunna vara helt säkra på att deras åsikter 
inte skulle kunna komma att påverka deras framtida kontakt med varandra i APU-
sammanhang. Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om 
undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort och om vilka 
risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i forskningsprojektet. (Kvale, 
2001)  
 
En etisk aspekt i min undersökning är att handledarna som kontaktats har jag på olika sätt fått 
kontakt med via en lärare. Det skulle här kunna antas att några av handledarna antagit att 
läraren från ”deras skola” kommer att läsa uppsatsen och att de därför undvikit att säga sådant 
som skulle kunna ha uppfattats som stötande från skolans, dvs lärarens, sida. Jag anser dock 
att mitt undersökningsområde är av sådan art att ämnet i sig inte är speciellt känsligt utan mer 
av beskrivande eller konstaterande karaktär.  

3.5 Tillförlitlighet 
Vid kvalitativa intervjuer strävar man vanligen efter att just komma åt, att få veta, vad den 
intervjuade menar med eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller företeelse. (Trost, 1993) 
Vad gäller detta tror jag att det kan finnas en styrka i min undersökning att 
handledarrespondenterna visste om min bakgrund som jag har i samma bransch som de samt 
att jag liksom dem tidigare varit  handledare till elever. På så sätt kunde vi i intervju-
situationen prata ganska fritt med gemensamma kunskaper om branschen. Svagheten som jag 
ser i detta är min ovana att intervjua, vilket kan ha påverkat resultatet till viss del genom att 
jag kan omedvetet ha ställt ledande följdfrågor på mina frågor.  
 
Det faktum att tre av handledarintervjuerna genomfördes per telefon kan ha påverkat 
resultatet. I de fall då intervjuerna har genomförts per telefon har jag till viss del inte haft 
samma möjligheter som vid de personliga intervjuerna att få samma utförliga information. Ej 
heller är det vid telefonintervjuer möjligt att väga in tonfall, pauser och liknande som kan ha 
betydelse för informationen som ges. Telefonintervjuerna kan även ha påverkat resultatet då 
jag upplevde att det var svårare att fånga upp signaler om t ex osäkerhet hos de handledarna 
som intervjuades per telefon. Vid ett personligt möte är det lättare att uttrycka både med 
kroppsspråk och i tal. Detsamma gäller det att endast en intervju spelades in på bandspelare. 
Jag anser dock inte att jag inte erhållit mer och utförligare information från den intervjun 
jämfört med de övriga, varför jag inte anser att detta påverkat mitt resultat. Jag har haft 
möjlighet att i två fall via e-post skicka kompletterande frågor då jag velat ha ytterligare 
information och också då jag har velat att få något bekräftat som jag varit osäker på efter 
intervjun. 
 
Jag valde att testa frågorna på en person som tidigare varit handledare åt ett antal elever samt 
på en lärare som jag arbetat tillsammans med en del. Detta för att förvissa mig om att frågorna 
var lätta att förstå och också för att minska risken för misstolkningar. Jag kunde därigenom 
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omformulera några frågor liksom ta bort det som kändes mindre väsentligt för 
undersökningen.  
 
Denna undersökning av lärare och handledare angående hur APU-bedömningen i samverkan 
skola-arbetsplats kan se ut är i liten skala varför inga generella slutsatser kan dras. Då urval 
vid  kvalitativa studier på inga sätt är representativa i statistisk mening skall man heller inte 
sträva efter att få dem dithän. (Trost, 1993) Dock anser jag att det går skapa sig en bild över 
hur APU-bedömningen i samverkan skola-arbetsplats ser ut. Intervjusvaren har givit mig svar 
på de frågeområden jag önskade. Då majoriteten av handledarna plockades ut av lärarna 
själva för att jag skulle kunna kontakta dem, så kan det inte uteslutas att dessa är handledare 
som skolan har ett gott samarbete med. Detta kan givetvis ha påverkat resultatet. Den  
handledaren som jag själv tog kontakt med hade också inledningsvis valt att komma till det 
programråd för Hotell och restaurangprogrammet som det inbjöds till. Där går också 
slutsatsen att dras att han inledningsvis redan var intresserade av utbildningsfrågor och av att 
upprätthålla en god kontakt med skolan.  
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4. Resultat       

4.1 Resultatavsnittets disposition 

Jag har i resultatavsnittet utgått från de intervjusvar som jag ansett vara relevanta för att 
undersöka mina frågeställningar och för att uppnå syftet. Parallellt med dessa presenteras 
även information från det programråd jag deltog på med handledare och lärare 2006-04-19. 
Jag har för att underlätta läsningen och för att skapa en överblickbar struktur, presenterat 
svaren under tre huvudrubriker, vilka utgår från mina frågeställningar:  
 
• APU-bedömning 
• Lärarnas värdering av APU bedömningarna 
• Samverkan skola-APU plats  
 
Jag har vidare kompletterat med ytterligare ett par underrubriker där jag ansett det vara 
relevant och avslutat med en resultatsammanfattning. Min tanke och förhoppning är att på så 
sätt skapa intresse för de som läser; det ska vara enkelt att kunna läsa de delar som har 
intresse för just dem. Mallarna jag använde mig av vid intervjuerna bifogas i bilaga 1 och 2.   
 
De fyra handledare som intervjuats arbetar på fyra olika hotell. Dessa tar emot elever på APU 
ifrån två olika gymnasieskolor, vilka jag också intervjuat lärare ifrån. Jag har nedan valt att 
kalla handledarna för ”Handledare A, B, C och D”. De fyra lärarna på HR-programmets 
hotellinriktning arbetar på tre olika skolor och jag har på samma sätt valt att kalla lärarna för 
”lärare 1, 2, 3 och 4”. Från skolan där lärare 4 tjänstgör har ingen handledare intervjuats. I 
tabell 1 nedan illustreras kopplingen mellan respondenterna:  
 
Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Lärare 1, 3 Lärare 2 Lärare 4 

Handledare A, C Handledare B, D   

Tabell 1.Respondenter i undersökningen 

 
Kort bakgrundsinformation om handledarna och lärarna återfinns i bilaga 3.  

4.2 Bedömning av APU 
Skolorna i undersökningen skickar alla ett skriftligt underlag till varje APU-plats, på vilket 
APU-platsen utvärderar elevernas insatser efter APU-perioden slut. Dessa underlag utformas 
lokalt på varje skola av ansvarig APU-samordnare eller lärare. Dessa ser därför olika ut och 
skiljer sig i innehåll vad gäller bedömningsområden och betygsnivåer. Elevens närvaro fylls 
antingen i på underlaget eller på separat papper. Handledarna förväntas returnera 
bedömnings- och närvarouppgifterna efter avslutad APU-period till skolans APU-samordnare.  
 
Eftersom jag intervjuat lärare från tre olika skolor har jag tagit del av tre stycken olika 
bedömningsunderlag. Två av dessa skolor använder sig på underlagen av de rådande 
betygsnivåer som finns i dagens betygssystem, IG, G, VG och MVG. Den tredje skolan, där 
lärare 4 arbetade, hade mer öppna frågor där handledarna i ord fick skriva sina bedömningar.   
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4.2.1 Förväntningar på APU  
Genom att ställa frågan: ”Vad tycker du är viktigast att en elev uppnår med sin APU”? var 
min förhoppning att få reda på vad lärare och handledare grundar sina förväntningar och 
således sina bedömningar på. Så här svarade respondenterna:  

Handledare A: ”få förståelse för branschen, få se att service ÄR det här, få se olika 
gästsituationer”.  
Handledare B: ”få en uppfattning om hur det kan fungera på olika avdelningar och vikten av 
att följa en arbetsplats regler och ta hänsyn till kollegor” 
Handledare C: ”att få erfarenhet i riktig hotellmiljö, få både olika typer av gäster och 
arbetsbelastning” 
Handledare D: ”få pröva praktiskt och växa genom att genomföra olika saker” 
 
Lärare 1: ”mogenhet och praktiska färdigheter” 
Lärare 2: ”arbetslivet i sig, den sociala biten”, känna att de kan något, men också har mycket 
mer att lära” 
Lärare 3: ”få förstärkta yrkeskunskaper, i skolan ges grunderna som sen ska ges möjlighet att 
utveckla på APU” 
Lärare 4: ”yrkesrollen, att stiga ur sig själv och vara någon för gästerna, ta ansvar” 
 
4.2.2 Handledarnas perspektiv på bedömningen 
Jag frågade inledningsvis handledarna hur de vanligtvis lade upp APU-perioderna för 
eleverna. Här svarade alla att eleven vanligtvis fick gå runt på de olika avdelningarna. På 
handledare B:s hotell brukade man gå i den mån det var möjligt efter elevens önskemål. 
Handledare A svarade att: ”..vanligtvis läggs ett schema upp för en till två veckor i taget efter 
vad som passar verksamheten på respektive avdelning. Man brukar se efter ett tag vad som 
passar eleven bäst och då kanske man låter honom eller henne vara där det fungerar bäst”. 
Handledare C menade att det oftast fungerade bäst när eleven i början fick hjälpa till med 
frukostservering eller på städavdelningen, där introduceringen till arbetsuppgifterna gick 
snabbare än i receptionen exempelvis.  
 
Av de tillfrågade handledarna svarade samtliga att vanligen bedömer respektive avdelnings-
chef elevens insats på den avdelning de ansvarar för. I de fall eleven främst gått bredvid 
någon annan person på avdelningen, tas också hjälp av denne. Eleven kanske till största del 
gått bredvid en receptionist, konferensvärdinna eller städerska. Antingen bedömer handledare 
och avdelningschef tillsammans eller så fyller respektive avdelningschefer i de uppgifter som 
passar det som eleven utfört på hans eller hennes avdelning. Alla handledare menade att 
bedömningsunderlaget användes så att det togs fram vid APU-periodens slut och då fylldes i. 
Underlaget var inget någon handledare tittade i eller använde under APU-periodens gång för 
att stämma av det eleven gjort eller inte gjort.  
 
Ingen av handledarna sade sig göra bedömningen tillsammans med eleven. Detta var heller 
inget som efterfrågats av lärarna. Handledare B och D sade sig ha minst ett samtal med eleven 
under APU-periodens gång om hur arbetet gick och hur eleven trivdes mm. Övriga sade sig 
samtala med eleven, förutom det löpande och mer informella samtalen under praktiken, 
främst innan APU-perioden började. Handledare B hade också ett samtal innan APU-perioden 
började om elevens förväntningar och önskemål. Vid detta samtal informerades också om hur 
hotellet var uppbyggt och grundläggande vilka regler som gäller när man arbetar där. Två 
handledare sade att eleverna fick genomgå samma typ av introduktion som de nyanställda, 
vilket brukade fungera bra. Detta var något som en handledare också tog upp på programrådet 
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som en sak de på deras hotell avsåg arbeta med framöver. Det var annars lätt, menade hon, att 
saker ”föll mellan stolarna” och eleven missade, i och med att alla ansvarar för sina områden 
eller avdelningar. Det var lätt att som handledare tro att eleven fått en inblick något, vilket 
visade sig senare inte alls hade introducerats för denne.  
 
På frågan till handledarna om de såg några problem att bedöma en elevs APU-insats, svarade 
handledare A och C att de inte såg bedömningsproceduren som särskilt problematisk. Dock 
menade handledare A: ”det är lätt att bli personlig med eleverna när de jobbar och är 
hjälpsamma och då är det svårt att sätta nedsättande betyg på dem, det känns inte schysst”. 
Samme handledare reflekterade under intervjuns gång att hon inte egentligen visste vad som 
förväntas kunskapsmässigt för att nå ett G, VG, MVG osv. Handledare C sa sig ha fått insikt i 
på det programråd han deltog i att, som han uttryckte det, ”bedömningen jag gör blir ju utifrån 
det värde jag lägger i de olika omdömena”. Handledare A menade att det fanns en risk att man 
bedömde eleven trots  att man var osäker på om eleven lärt sig det eller berört det på APU.  
 
Handledare D sa angående bedömningen att hon tyckte det var svårt att bedöma om en elevs 
personlighet varit, som hon uttryckte det, ”lite knepig”. De duktiga och framåt eleverna var i 
hennes mening lättare att bedöma än de som ”inte gjorde så mycket”. Hon menade dock också 
att ”man har ju själv varit elev och vet hur det är…”.  
 
Handledare B sade att hon, liksom flera avdelningschefer på hotellet, tyckte det var svårt att 
bedöma eleverna pga korta praktikperioder (5 veckor, författarens kommentar). Hon sa:  
”när eleverna är så unga och oerfarna tar inlärningstiden längre tid; det gör det svårt att 
bedöma dem i slutet. Vad man däremot kan bedöma är intresse och engagemang, man känner 
liksom om de är rätt personer på rätt plats”. B var den enda av handledarna som sade sig ha 
gått igenom bedömningsunderlagets innehåll med någon lärare. Handledare C sade sig ha fått 
den genomgången på det programråd han deltog vid. Ingen av handledarna svarade att det 
gjorts någon uppföljning mellan dem och någon på skolan på inskickad och gjord bedömning.   
 
Alla handledare svarade att de tyckte det var bra att elevens APU bedömdes. Två av 
handledarna menade dock att en utvärdering eller uppföljning på gjord bedömning vore bra. 
En menade att: ”det vore bra att få prata lite om hur jag tänkt”. Handledare D sa att ”även om 
jag kanske inte vet vad som menas med ett VG så tror jag kan känna på mig ungefär vad 
skolan vill att jag ska bedöma” 
 
4.2.3 Lärarnas perspektiv på bedömningen 
Lärarna tillfrågades hur eleverna förbereddes på APU-perioderna. Alla lärarna menade att en 
viktig bit för dem var att informera eleverna före APU för att skapa så goda förutsättningar 
som möjligt för dem. Lärare 2 menade att det var viktigt att förbereda eleverna på att under 
APU ”är det arbetsplatsens regler som gäller”. Med det menade hon att hon ansåg det vara 
väsentligt att informera eleverna om att APU-betyget påverkas av elevens närvaro, 
uppträdande och huruvida man kan följa regler i största allmänhet. En APU-period kan heller 
inte göras om på samma sätt som en kurs, vilket vissa elever särskilt behöver bli påminda om 
menade hon. Lärare 4 förberedde eleverna genom att tala om vikten att försöka ta egna 
initiativ och vara aktiva under APU-perioden för att de skulle få ut så mycket som möjligt av 
tiden på en arbetsplats.  
 
Lärare 2 hade tidigare försökt att skicka ut betygskriterierna tillsammans med bedömnings-
underlagen till APU-hotellen, men detta hade ej slagit väl ut i hennes mening. Hon menade att 
det enbart hade skapat förvirring då de var svåra att tolka och överföra praktiskt på APU-
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delen för handledarna, sa hon. De flesta har förstått vad det handlar om när de bedömer 
eleverna ansåg hon, ”tyvärr är det så stor personalomsättning i branschen att jag inte alltid 
hinner prata med ny personal”. Förutsättningarna och verksamheterna på APU-platserna ser 
så olika ut att gemensamma riktlinjer är svåra att skapa, som en lärare uttryckte det.   
 
På samma sätt svarade lärare 1 och 3 att de vid försök att bifoga betygskriterierna inte fått 
någon positiv respons på detta. Lärare 3, var av åsikten att: ”Nuvarande APU-system har 
funnits ett tag nu, vilket gör att vi får in mer relevanta bedömningsunderlag nuförtiden. Det är 
mindre personalomsättning än för några år sen.” 
 
4.2.4 Bedömningsunderlagen 
Jag frågade lärarna på vilka grunder bedömningsunderlagen utformas. Samtliga svarade att 
dessa mer eller mindre bygger på moment från kursplanerna tillsammans med övergripande 
erfarenheter som är önskvärt att APU praktiskt ska ge eleverna. 
 
Lärare 1 och 3, liksom handledare A och C, arbetar alla med elever från samma 
gymnasieskola. Det var också vid denna skolas programråd jag deltog. Skolans APU-
bedömningsunderlag består av tre delar; Reception, Konferens och Våningsservice. På 
bedömningsunderlaget överst står vad för grundläggande arbetsuppgifter eleven förväntas 
medverka på respektive avdelning. Bedömning görs med hjälp av de i skolan använda 
betygsnivåerna IG, G, VG och MVG. De områden som bedöms med dessa nivåer är: 

• Service (gästbemötande, initiativförmåga och känsla för yrket) 
• Kunskapsnivå (yrkeskännedom, genomförande och förmåga att organisera arbetet) 
• Uppträdande (ansvarskänsla, punktlighet och samarbetsvilja)  
 
Detta underlag diskuterades under programrådet, då lärarna önskade veta vad de deltagande 
handledarna ansåg om formuläret. Samtliga där ansåg att underlaget var lättförståeligt, så de 
beslutade gemensamt att ha underlaget kvar. Lärarna hade tidigare bifogat gällande 
betygskriterier av de kurser som berörde APU, vilket dock handledarna funnit för krångligt 
och ej applicerbart i bedömningarna.    
 
Lärare 2 ansvarade för att skicka ut elever till bl a handledare B:s hotell. Denna lärare, skickar 
precis som de övriga, ut bedömningsunderlaget i förväg till praktikplatserna. På detta står 
uppgifter om eleven, var han eller hon praktiserat tidigare, eventuellt tidigare APU-plats och 
vilka kurser som eleven läser (som omfattas av APU). Lärare 2 såg till, med reservation för 
några få undantag som hon uttryckte det, att alla handledare hade fått en genomgång om de 
”lokalt utformade betygskriterierna” som hon hade satt ihop för handledarna. Följande 
ungefärliga praktiska förväntningar på betygsnivåerna hade skolan:  

• IG - Eleven är lat, visar inget intresse, har ej ringt APU-platsen vid sjukdom.  
• G -  Eleven klarar hjälpligt att ex svara i telefonen, göra ett incheck, enkla reception  
          och konferensmoment, men tar inga egna initiativ. ”Varje dag är en ny dag”, 
          som hon uttryckte det. 
• VG -  En del uppgifter klaras på egen hand. Eleven visar att vissa kunskaper plockats 
          upp och han eller hon har blivit lite ”varm i kläderna”. Eleven visar på en allt större 
          servicekänsla och tar egna initiativ.  
• MVG -  Eleven är potentiellt anställningsbar 
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Det som lärare 2:s skola hade baserat sin skolas bedömningsunderlag på var de ”områden” 
vilka hon ansåg var viktiga att få prova på praktiskt och få erfarenhet av ute på 
praktikplatserna inom hotellinriktningen. Dessa var:  

- Reception 
- Konferens 
- Gästkontakt 
- Servicevilja 
- Husfru 
- Egen initiativförmåga 
- Säkerhetskunskap 

 
Lärare 4, slutligen, var den som det senaste året hade frångått ett bedömningsunderlag med 
specifika betygsnivåer utan hade i år istället modifierat skolans underlag till att handledarna i 
ord får skriva mer kvalitativa omdömen inom utvalda områden och skicka in. Inför denna 
ändring hade läraren ifråga rådfrågat en fd handledare som samtyckt till ändringen. Hon hade 
också tagit bort de moment som eleverna ”förväntades” gå igenom på APU-platsen. Detta var 
svårt att ha kvar pga att APU-platserna såg så olika ut, ansåg hon. Genom att hon nu i 
bedömningsunderlaget fick mera i ord beskrivet vad eleven gjort, inte gjort och hur han eller 
hon hade skött sig, fick hon mer och användbar information. De områden handledaren fick 
svara på bedömningsunderlaget var:  

- Elevens huvudsakliga arbetsuppgifter 
- Uppträdande och samarbetsvilja 
- Punktlighet och ansvarskänsla 
- Initiativförmåga 
- Förmåga att ta direktiv 

 
Bedömningsunderlagen kan sammanfattningsvis sägas betona olika delar ur kursplanerna från 
kurserna inom HR-programmet.  

4.3 Lärarnas värderingar av APU-bedömningarna 

Beroende på vilken kurs som APU-betyget ska vägas in i väger lärarna in APU-
bedömningarna olika. En kurs på en skola kan vara schemalagd till största del på APU, medan 
samma kurs på en annan skola är till största del schemalagd för undervisning i skolan. Lärare 
1 sa som ett exempel på hur hon värderar in kurserna i APU: ”.. i exempelvis kursen Hotell B 
vägs APU från både åk 2 och 3 in i betyget och då påverkar ju omdömet mycket”. Lärare 4 
svarade istället att :”Hotell B är till största del en teoretisk kurs där inte APU-betygen har så 
stor betydelse, medan kursen Reception är praktisk och där väger omdömet högt” 
  
Flera av lärarna antydde att lika viktigt som att få ett underlag i sin hand, var att under APU 
(helst mot slutet) prata med handledaren och på så sätt kunna värdera det muntliga omdömet 
av elevens insats på APU i betygen. En av lärarna menade att genom att ställa frågor som 
”Vågar eleven svara i telefon”? eller ”Klarar hon ett incheck på egen hand”? så var det 
möjligt att göra en bra bedömning anser hon. Lärare 2 menade också att man kunde ”prata 
mer runt om eleven hade servicevilja och var branschlämplig”, sånt som är svårt att direkt 
skriva ner”.  
  
Lärare 3 pekade på den ”APU-rapport” som hon gav eleven i uppgift att skriva under APU-
perioden var ett viktigt verktyg i att värdera in elevens APU-insatser i kursbetygen. Den visar, 
menar hon allt som oftast, hur eleven klarar av att sy ihop de teoretiska och de praktiska 
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kunskaperna. Dessutom ansåg hon att den var viktig i och med att den gav en bra bild över 
elevens förmåga att reflektera över den erfarenhet de fått under sina APU-veckor. Hon var av 
åsikten att: ”skolans mål var viktigare för eleven än själva APU-delen av utbildningen”. Dock 
kunde hon förstå att vissa tyckte annorlunda.  
 
Ett ganska tydligt problem med APU-bedömningen, som en lärare menade på, är när en elev 
kommer tillbaka från sin APU och exempelvis inte har velat eller vågat stå i receptionen på 
APU-platsen. Läraren ska ändå sätta betyg på eleven i ämnet ”Reception”, som har tydliga 
praktiska mål i kursplanen. Det känns svårt anser hon då det som endast finns kvar att bedöma 
är då det som eleven gjort på lektionerna i skolan. Liknande dilemma är det exempelvis med 
de elever som varit på APU-platser där man vet att de inte har någon konferensdel. APU 
förväntas ändå vägas med i dessa elevers betyg. Liknande dilemma pekade en annan lärare på 
i och med att APU-platserna skiljer sig åt i både verksamhetsmässigt och i storlek, vilket gör 
det omöjligt att tillgodose eleverna med likvärdiga kunskaper.  
 
Lärare 4, som gått ifrån betygsnivåerna på sitt APU-bedömningsunderlag till att handledarna i 
ord får beskriva hur eleven varit, menar att det är lättare för henne att värdera in elevens insats 
i kursbetygen nu. Hon kände att hon behövde veta mer i ord hur eleven jobbat och vad denne 
gjort och inte gjort. Läraren hade också på underlaget tagit bort ”moment som eleven 
förväntas gå igenom”, då APU-platsernas verksamhet är så olika att det är svårt att ställa krav 
på det. Denna lärare var den enda av lärarna som arbetade på en skola där det bedrevs 
konferensverksamhet ”på riktigt”, dvs eleverna arbetade med riktiga konferenslokaler och 
riktiga gäster. På så vis var hon den enda läraren som kunde se hotelleleverna ”arbeta 
praktiskt” i skolan. I hennes mening var det istället den teoretiska biten som var den mest 
arbetsamma att bedöma, ansåg hon. Detta delvis pga att den var svår att hinna med.  
 
Lärarna ansåg att APU-bedömningarna till största del stämde överens med de egna 
uppfattningarna om eleven. ”Många elever är praktiskt duktiga” menade lärare 1 och påtalade 
att hon inte sällan upplevde att eleverna visade framfötterna på APU-platserna och fick 
således positiva omdömen från handledarna. I skolan kunde de däremot vara svagare. I de fall 
som bedömningen kändes tveksam menade lärarna att det kunde ha att göra med att 
handledaren delegerat hela bedömningen till någon eleven gått bredvid. Kanske den personen 
inte helt hade bedömningsbilden klar för sig då, menade en lärare. Sådant brukade dock alltid 
ordna sig, menade hon. Lärare 3 menade att ”ett uppföljningssamtal lönar sig alltid, tyvärr 
finns för lite tid för detta”. 

4.4 Samverkan skola-APU-plats 

Skolorna ordnar en lämplig APU-plats till eleven eller låter eleverna själva ordna en plats. 
Kontakten mellan skola och APU-plats sker vanligtvis genom att bedömningsunderlaget 
skickas tillsammans med ett informationsbrev eller liknande och ett telefonsamtal innan APU-
perioden. Under APU-perioden besöks APU-platsen eller så rings handledaren upp av skolan.  
Ibland görs också ett uppföljande telefonsamtal från skolans sida i slutet av perioden eller 
efter periodens slut.  
 
På de två skolor som lärarna ordnade APU-platser åt eleverna gavs anledningen till det att 
man var rädd om kontakten med de arbetsplatser man knutit till sig som APU-platser. Lärarna 
på dessa skolor gav också som anledning att man på så sätt kunde säkerställa att APU-platsen 
var av sådant slag att den kunde tillgodose eleven med relevanta och meningsfulla uppgifter. 
På en skola fick eleverna lämna önskemål om önskad APU-plats.  
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På skolan, där lärare 4 arbetade, fick eleverna själva söka sin APU-plats, men om detta inte 
fungerar så hjälper skolan till. Detta tillvägagångssätt med att låta eleverna göra det själva 
motiveras med att om eleven har ordnat platsen själv så menar läraren att denne tenderar att i 
större utsträckning ”förvalta den kontakten” genom att gå dit och göra ett bra jobb, än om 
platsen tilldelats dem av skolan.  
 
Kontakten mellan skolorna och APU-platserna sker i huvudsak under en elevs APU-veckor, 
antingen genom att APU-platsen besöks eller att handledarna rings upp för att höra hur det går 
för eleven. På alla skolor jag berört i undersökningen sköter APU-samordnaren tillsammans 
med berörda lärare kontakten med skolan under APU-perioderna. Generellt var åsikten bland 
lärarna att tiden var knapp både för dem och för handledarna att ha det samarbete som vore 
optimalt för att få ut det bästa av APU-perioderna. Ingen av lärarna hade någon kontinuerlig 
uppföljning med handledarna på genomförda APU-perioder. En av lärarna uttryckte sig att: 
”uppföljningssamtal lönar sig alltid, men tyvärr finns för lite tid för detta”.  
 
Alla lärare svarade att de programråd som krävs att skolan ska bjuda in handledarna till varje 
år var svåra att få bra uppslutning på, vilket var synd menade flera av lärarna. Generellt var 
intresset från handledarnas sida lågt. Vid programråden är det möjligt att prata bl a 
utbildningsinnehåll, planering och bedömning mm, menade dem. Vid två av skolorna 
genomfördes besök på i princip alla APU-platser under perioderna och samtliga elever och 
handledare (med undantag om någon elev fått möjlighet att göra sin APU utomlands eller på 
ort långt bort) träffades. Den tredje skolan sade att detta var avsikten, men att tidsbrist gjorde 
att detta inte alltid kunde genomföras. 
 
Tre av lärarna sade sig, förvisso i stort vara nöjda med sina APU-kontakter, men om de fick 
önska förbättrade förutsättningar så skulle det vara just att få den kontakt med handledarna så 
att det kontinuerligt var möjligt att fånga upp kommentarer och förslag till förbättringar i 
utbildningen. ”Allt för att vi tillsammans ska kunna ge eleverna en bra grund att stå på”, som 
en lärare menade.  
 
På det programråd jag deltog pratades en del om vad handledare ansåg att skolan kunde göra 
för att förbereda eleverna så bra som möjligt för sin APU. Det som här togs upp var bl a att 
flera handledare skulle önska att eleverna hade bättre förkunskaper i att hantera 
bokningssystem och att ha inställningen ”att våga möta gäster”. 
 
Jag frågade lärarna om de på något sätt  förberedde handledarna inför APU och om lärarna 
vidare ansåg att det gick att ställa några krav på APU-platserna. Här sade flera av lärarna att 
många APU platser varit knutna till skolan länge och att det därför inte behövdes någon större 
förberedelse för handledarna. Lärare 4 sade att hon poängterat till handledarna att kvälls- och 
helgarbete också gäller för eleverna på APU och många gånger kan vara att föredra, enligt 
tidigare erfarenhet, för upplärningens skull. Detta för att det oftast är lugnare då. Lärare 3 
svarade att hon brukar uppmana handledarna att ”bedöma med hjärnan, inte med hjärtat”. Om 
någon handledare är ny brukar lärare 1 besöka denne. Skolan som lärare 1 och 3 arbetar vid 
håller också på att ta fram en broschyr tillsammans med övriga yrkesprogram för att på så sätt 
få en ”proffsigare image”. På den avses allt från kursinnehåll, mål och kontaktpersoner till 
ansvariga lärare att finnas.  
 
Det var samstämmigt mellan lärarna att det var svårt att ställa särskilda krav på APU-
platserna. Det saknas tid för att på ett grundligt sätt knyta och upprätthålla kontakter med 
APU-platser. ”Det går ej att ställa några egentliga krav”, menade en av lärarna. ”Det man kan 
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begära är att de tar väl hand om eleverna och inte  ger dem genomgående monotona 
uppgifter”. Skolan behöver få hit handledarna för att föra diskussioner, men det är svårt när 
skolan inte betalar APU-platserna för det engagemanget, som en annan lärare menade. 

4.5 Resultatsammanfattning 
De bedömningsunderlag som APU-handledarna får ta del av från de tre skolor som lärare 
intervjuats ifrån bygger alla på moment från kursplanerna i de ämnen som skolan schemalagt 
på APU. APU-samordaren på skolan, alternativt annan ansvarig lärare, bestämmer själva vad 
som ska gås igenom på APU och således vad bedömningsunderlaget från deras respektive 
skola ska innehålla. Handledarna sade sig ha lite eller ingen kunskap om vad som förväntades 
av betygsnivåerna (IG, G, VG osv) som återfinns på några skolors underlag, men ansågs sig 
ändå förhållandevis väl kunna bedöma elevernas insatser. Två lärare vittnade om att de 
försökt skicka ut betygskriterierna till handledarna men det hade visat sig vara svårt att 
applicera på APU-bedömningen i handledarnas mening. En lärare skickade istället med sin 
skolas ”lokalt utformade kriterier” för de olika betygsnivåerna, anpassade till de praktiska 
förväntningarna som den skolan hade på APU. En skola använde sig av ett underlag där 
handledarna i ord fick beskriva vad eleven gjort under APU inom vissa områden. Dessa 
områden byggde även de på kursplanerna.  

Samverkan mellan handledare och lärare sker främst innan APU-periodens början och genom 
samtal eller besök under perioden. Handledarna bedömer eleverna efter APU-periodernas slut 
och skickar då tillbaka underlagen till skolan. Ingen av handledarna delgav eleven sin gjorda 
bedömning på denne, ej heller gjordes uppföljningar generellt mellan handledare och lärare på 
gjorda bedömningar. Intervjuerna visade också att kursplaner och betygskriterier tolkas olika 
av lärarna varför också APU-insatserna vägs in i kurserna på olika sätt och i olika grad. 
Lärarna menade samstämmigt att det är svårt att ställa generella krav på APU-platserna då 
dessa ser olika ut verksamhetsmässigt. Det är svårt att se till att alla elever erhåller likvärdiga 
kunskaper från APU-perioderna. De elever som till exempel inte fått möjlighet att stå i en 
reception eller varit på en konferensavdelning betygssätts ändå i kurser där praktiska 
kunskaper från de områdena ingår.  
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5. Analys av resultat 
 
Följande kapitel syftar till att binda ihop den teoretiska delen av arbetet med den empiriska. 
Tanken är att analysen ska ytterligare belysa undersökningens frågeställningar. Dessa används 
som rubriker i kapitlet.  

5.1 Vad bedömer APU-handledarna på APU-platserna när de sätter 
omdömen på eleverna? 

De lärare och handledare som intervjuades hade alla en ganska samstämmig syn på vad de 
ansåg att eleverna får, och bör få ut, av sin tid ute på APU. ”Få förståelse för branschen, få 
pröva på praktiskt, få förstärkta yrkeskunskaper och få lära att ta ansvar” var några av de svar 
som gavs. Dessa svarar väl emot de syften och mål som uttalas i styrdokumenten att APU ska 
bidraga med.  

I Lpf 94 tas fyra olika, men samspelande, kunskapsformer upp som grund för dagens 
verksamhet inom skolan; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, de sk ”4 F:en”. Mål 
och betygskriterier är formade efter dessa olika kunskapsformer för att undervisningen som 
utformas och planeras i skolan inte ska vara likformig. Bedömning är en del av 
undervisningen i skolan och där har synen på kunskap också betydelse för hur lärandet i 
skolan bedöms och vad som bedöms. (Skolverket, 2000). 

I APU möjliggörs variationen av olika undervisningsformer, vilket också undersökningen 
visar. ”Många elever är praktiskt duktiga”, menade lärare 1 och sa att inte sällan upplevde hon 
att eleverna och fick mycket positiva omdömen från handledarna. Samma elev kunde vara 
ointresserad och lågt presterande i skolundervisningen. I HR-programmets programmål för 
APU betonas kunskapsformer vidare:  

”.. den arbetsplatsförlagda utbildningen har en central betydelse för att skapa helhet. Den ger 
färdighetsträning och ökar förståelsen för den yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Den 
ger också förtrogenhet med normer och krav i arbetslivet och bidrar till att utveckla social kompetens, 
servicekänsla och insikt om företagandets villkor.”  (Regler för målstyrning 2002, s.120) 

Lärarna, eller skolans APU-samordnare, utformar själva bedömningsunderlagen för APU-
platserna. APU-handledarna skickar dem till skolorna vid APU-periodernas slut med gjord 
bedömning. APU-bedömningen görs antingen genom att betygsstegen IG, G, VG, MVG 
används, eller genom annan kvalitativ bedömning då handledarna mer i ord skriver om 
elevens insats. De skolor från vilka lärare intervjuades hade som bedömningspunkter i sina 
bedömningsunderlag bl a;  färdighetsträning såsom genomförande av t ex ”receptions-
uppgifter” och  förståelse, såsom ”yrkeskännedom” och ”gästbemötande”. Detta visar att 
underlagen i dessa i stort bygger på de kunskapsmål som sätts upp för APU. Eleverna 
förväntas för att få ett högt betyg inte bara kunna visa att de kan fakta, utan också kunna visa 
att de har förståelse för sammanhang och kan använda kunskaperna (Korp 2003). 
 
Ingen av handledarna i undersökningen delgav eleven vilka omdömen han eller hon hade 
erhållit. Ej heller gjorde handledarna någon utvärdering eller uppföljning på gjord bedömning 
med lärare från skolan. Lärarna menade dock att utvärdering på gjord bedömning gjordes om 
tid och behov fanns. Några av handledarna fann bedömningen svår då eleverna var där för 
kort tid för att komma in i arbetet eller så ansåg dem att det var svårt att veta vad som låg 
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bakom betygsnivåerna. Någon menade också att det var svårt att säkerställa momenten eller 
områdena på bedömningsunderlaget genomfördes med eleven; det hände att bedömning 
gjordes ändå. En av handledarna menade att ”…man känner om det är rätt person på rätt 
plats”. Detta överensstämmer med det Korp (2003) skriver om bedömning i yrkes- 
utbildningar. En yrkesutövare kan inte alltid helt kan formulera på vilka grunder han eller hon 
gör en bedömning av en elev, men kan ändå avgöra om det är väl utfört eller inte. 
Handledarna i undersökningen kunde, trots att de inte hade all information om 
betygskriterierna och kursmålen, göra en relevant bedömning av eleverna.  
 
”Målen i kursplanerna ska ange vad eleven ska kunna, medan kriterierna ska användas för att 
bedöma de kvaliteter eleverna visar” (Skolverket 2000, s. 23). Kriterierna är formulerade för 
att vara som stöd i bedömningen och ska kunna tolkas lokalt och omarbetas lokalt för att 
anpassas till innehåll i undervisningen. (ibid) Detta stödjer de betygskriterier eller 
förtydliganden av betygsstegens innehåll som ett par av de intervjuade lärarna hade utformat 
lokalt till sina APU-handledarna för att försöka hjälpa dem i bedömningsarbetet och på så vis 
också försöka få en likvärdig bedömning.    

5.2 Hur värderas APU-bedömningen in i betygssättningen för respektive 
kurs av lärarna? 

Lärarna menar att det beror det på vilken kurs det handlar om för hur stor del APU-
bedömningen vägs in i kursbetygen. Delvis beror det på hur mycket av kursen som 
poängmässigt är schemalagd ute på APU, menade alla. Mål och betygskriterier är lämnade till 
läraren att själv tolka, både hur och vad undervisningen ska innefatta. (Linde, 2003) Detta 
visade lärarna tydligt i undersökningen när ett par av dem talade om samma kurs, Hotell B, 
och tolkade kursen helt olika utifrån samma kursmål. Någon såg den som en helt teoretisk 
kurs, medan en annan ansåg den vara praktisk. För den läraren som tolkade kursen  som 
praktisk utifrån kursmålen inverkade således APU-bedömningen mycket. APU-platserna ser 
olika ut i olika verksamheter vilket gör att eleverna har tillägnat sig olika kunskaper och fått 
olika yrkeserfarenheter. Bedömning ska vara likvärdig och rättvis och kunskaperna ska 
kvalitetsmässigt ha lika värde, men det  behöver inte betyda att de ska vara lika i 
undervisningsinnehållet. (Skolverket, 2000) Genom APU får eleverna kunskaper från olika 
APU-platser med verksamheter med olika verksamheter och förutsättningar. I den mån det 
går ska de dock försöka värderas lika av lärarna i betygsättningen.  
 
Flera lärare menade i intervjuerna att lika viktiga som bedömningsunderlagen från APU-
platserna var, lika väsentliga kunde muntliga kommentarer och uppföljningar på gjorda 
bedömningar från handledarna vara. Här angav flera avsaknad av tid hos handledare liksom 
hos de själva för att detta inte gjordes i den utsträckning som önskat. Här sa en av lärarna bl a 
att i samtalen kunde man ”.. prata mer om eleven hade servicevilja och var branschlämplig”. 
Detta överensstämmer också med den sista kunskapsformen av de ”4 F:en”, förtrogenhet, som 
skolan bygger sina mål, planer och kriterier på. Förtrogenhet visar bl a om man behärskar och 
kan göra avvägningar i yrket. Detta kallar kunskapsteoretikerna ”tyst kunskap”. Lauvås & 
Handal (2001) menar att yrkeskunskap delvis är tyst kunskap som vi tillägnar oss genom 
övning i samspel med andra och också innefattas av våra personliga värderingar, känslor och 
attityder. Enligt Wolf (refererad i Korp, 2003) finns pedagogiska fördelar med att bedöma 
efter kvalitativa omdömen när detta är möjligt framför sifferbetyg eller abstrakta symboler. 
Detta om det är möjligt att beskriva vad eleverna lärts sig i mera specifika och konkreta 
termer.  
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Kveli (1994) skriver att fokus ligger mer på att bedömningen ska ligga som underlag för 
lärande och fortsatt utveckling, ej så mycket som tidigare på kontroll på vad eleven lärt sig. 
Denna syn, svarar inte APU-bedömningarna mot idag, genom att handledarnas uppgifter på 
bedömningsunderlaget varken utvärderas med elev eller lärare. Kveli (1994, s.84) menar att 
”utvärdering som görs efter hand och som innebär handledning, korrektiv och stöd i arbetet 
bör betonas”. Detta är något som undersökningen inte funnit görs. Ingen av handledarna 
pekade på att något särskilt bedömningsmoment, avstämning eller liknande gjordes under 
perioden med eleven. Detta efterfrågades ej heller av lärarna, utan underlaget med gjord 
bedömning skickades in efter perioden slut till skolan. Ingen av handledarna stämde av APU-
bedömningen med eleven, men ett par av lärarna sade sig gå igenom dem med eleverna.  

5.3  Hur ser samverkan ut mellan skolan och APU platserna gällande 
bedömningen? 

Generellt var åsikten bland lärarna att tiden var knapp både för både dem och för handledarna 
att ha det samarbete som vore optimalt för att få ut det bästa av APU-perioderna och 
betygssättningen av den. Ingen av lärarna hade någon kontinuerlig uppföljning med 
handledarna på genomförda APU-perioder. En av lärarna uttryckte sig att: ”uppföljnings-
samtal lönar sig alltid, men tyvärr  finns för lite tid för detta”. Att lärarna uppgav också att det 
var svårt att ställa sådana krav på APU-platserna och på handledarna av resursmässiga skäl. 
”För att uppnå meningsfullt lärande under praktikutbildningen förutsätts att elevens insatser 
kopplas till reflektion”, skriver Franke (1999, s.39) Av de intervjuer som gjordes framkom att 
eleverna sällan eller aldrig, åtminstone rent formellt, utvärderade sin APU-utbildning 
tillsammans med handledaren.  
 
En lärare pekade på att genom att hon lät eleverna skriva en ”APU-rapport” om sin APU-
period, kunde hon se om eleven kunde reflektera på ett bra sätt över sina inhämtade 
erfarenheter. Vidare menade hon att detta sammanflätade teorin och praktiken på ett bra sätt 
och gav en bra uppgift att bedöma, många gånger lika betydelsefull som APU-bedömningen. 
Högheilm (2001, s.74) skriver, citerar Wenger, ”att teori och praktik inte ska särskiljas utan 
det handlar om en interaktion”. Interaktionen har betydelse, menar författaren, när vi 
diskuterar hur tillägnandet av kunskap ska ses som en process. Att just teori och praktik ska 
interagera är en av huvudteserna i upplägget för de yrkesförberedande utbildningarna.  
 
Hur samverkan mellan skolorna och APU-platserna ser ut med avseende på bedömningen har 
delvis redan berörts i kapitlet, genom bedömningsunderlag och lokala kriterier bl a.  Lärarna i 
undersökningen önskade generellt en ökad kontakt med handledarna, främst genom samtal 
om elevernas APU, innehåll i utbildningen och bedömningsområden. Vidare efterlystes också 
större uppslutning på de programråd som skolan bjuder in till årligen. Handledarna såg 
uppföljning och feedback på gjord bedömning som ett område för ökad samverkan. Korp 
(2003) menar att det behövs ökade kunskaper, strategier och modeller för hur praktiska 
yrkesämnen ska bedömas. Innehåll och former behövs problematiseras. Intervjuerna har visat 
att ytterligare vägledning i bedömningen vore av vikt då bedömningar görs av handledarna 
trots att betygskriterier, eller i alla fall vetskap om grunderna, saknas. Detta även om 
bedömningsunderlagen till handledarna bygger på aktuella kursplaner, betygsnivåer osv. Med 
dagens kunskapssyn i åtanke ska kunskapsbedömningen främst ses som djupinlärning, 
självförståelse och individuell undervisning (Korp 2003). För att nå detta i APU-
sammanhang, och för att de parter som är involverade i bedömningen ska få en gemensam syn 
på vad bedömningen går ut på, behövs mer information till berörda om bedömnings-
proceduren.  
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6. Slutdiskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur elevers insatser på APU bedöms och 
betygssätts samt få en inblick i hur samverkan mellan skolan och APU-platserna ser ut med 
avseende på detta. Med de fåtal intervjuer som genomförts kan inga allmängiltiga slutsatser 
dras, vilket heller inte varit avsikten. Möjligen kan, som tidigare nämnts, resultatet ha 
påverkats av att intervjuerna, med de av lärarna utvalda handledarna, till största del utfördes 
per telefon med i förväg utskickade frågor. I min mening skulle en undersökning med ett 
större antal intervjuer med lärare och handledare rörande APU och dess utformning kunna ge 
en klarare bild av hur bedömningsarbetet i APU-sammanhang genomförs idag och hur det 
skulle kunna förbättras. Jag anser dock att min undersökning givit en bild av de tendenser som 
finns, vilket är viktigt för att öka förståelsen för den viktiga APU:n i den yrkesförberedande 
utbildningen.  
 
Som blivande yrkeslärare på HR-programmets hotellinriktning och med tidigare handledar- 
och branscherfarenhet, har arbetet med uppsatsen gjort mig medveten om vissa aspekter om 
APU och bedömning som jag anser mig komma att ha nytta av framöver. Jag har fram tills nu 
sett APU som en separat praktik, snarare än som en viktig del av utbildningen; en syn som jag 
i intervjuerna fick en känsla av att jag delar med flera handledare. Lärarutbildningen har givit 
mig en annorlunda syn på kunskap och lärande något jag hoppas kunna förmedla och ha nytta 
som lärare i mina kommande kontakter med APU-handledare. Denna samverkan mellan 
lärare och APU-handledare är viktig att fokusera på för att de yrkesförberedande 
utbildningarna ska utvecklas och förbättras i framtiden. 
  
Informationen i uppsatsen kan vidare vara intressant för handledare som anser sig vara novis 
på hur dagens betygssystem ser ut och vad det bygger på, samt på vilken kunskapssyn som 
ligger bakom dagens skolundervisning i stort. Personligen har resultatet i undersökningen 
givit mig en ökad insikt i hur komplext och ibland svårhanterligt systemet med 
betygskriterierna är liksom svårigheten att applicera dessa på praktiska delar i undervisningen. 
Som yrkeslärare kan det vara nyttigt att ta del av andras metoder och åsikter i området kring 
APU-bedömningen. Samtliga  betygssättande lärare i karaktärsämnen som omfattas av APU 
berörs av att värdera in APU-bedömning i kursbetygen. Vidare finns intresset idag att 
integrera APU i teoretiska utbildningar också, varför jag tror att intresset för APU och 
bedömningen av den kommer att öka framöver.  
 
I en yrkesförberedande utbildning, som hotell och restaurangprogrammet, där vikten av att 
förankra elevernas kunskaper i en kommande yrkesverksamhet, är det väsentligt att som lärare 
följa med på vad som händer på det yrkesverksamma området, genom att hålla god kontakt 
med branschen. Utbildningarna måste ständigt kunna anpassa sitt innehåll efter branschens 
nya behov, arbetssätt och verksamheter. Liksom alla lärare, ska lärare på yrkesförberedande 
program förbereda eleverna för en framtid vi egentligen inte vet så mycket om. En 
förutsättning för att vi ska kunna förbereda eleverna på bästa sätt är att representanter från 
skolorna och APU-handledare hittar fungerande samarbeten som alla gynnas av för att för att 
nå högsta kvalitet i utbildningarna. Konkurrensen från många utbildningsalternativ inom 
branschen gör detta ännu viktigare.  
 
Jag har uppfattat det som att det emellanåt råder ett visst ”moment 22” i samverkan mellan 
yrkeslärarna och APU-handledarna. Handledarna önskar ta emot förberedda elever när de 
kommer ut på praktik till arbetsplatserna och de önskar utbildade personer som de senare kan 
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anställa. Flertalet säger sig inte ha möjlighet (eller intresset) att engagera sig i programråd och 
i diskussioner om utbildningarna. Lärarna önskar samtal med handledarna och de önskar 
relevanta bedömningar som svarar mot kursmål och kriterier. Dock har de begränsade resurser 
i form av tid och möjligheter att utbilda och informera handledarna. Dessutom ställs ökade 
krav, både på central och på lokal nivå, på APU-delen i utbildningen, vilket förutsätter att 
lärare ges möjligheter att skapa pedagogiska förutsättningar på APU-platserna och att 
handledare och lärare kan utbyta information och erfarenheter. Lärarna har således krav på sig 
som de inte känner att de kan förverkliga gentemot handledarna.  
 
Som jag ser det har de yrkesförberedande utbildningarna en exklusiv möjlighet genom APU 
att möjliggöra alla olika typer av kunskapsformer i undervisningen. Många av HR-
programmets kursmål har eleverna möjlighet att tillägna sig ute på en arbetsplats. Detta 
betonas starkt i skolans styrdokument och görs också i stor utsträckning.  
 
Det som jag tror skulle kunna göras ytterligare genom APU är att binda ihop teori och praktik 
på ett tydligare sätt. Detta påtalas redan i utbildningsmålen idag. Jag tror att det i APU-miljö 
går att exempelvis tillgodose elever naturligt med mycket av praktisk engelska, 
samhällskunskap och matematik utan att behöva öka arbetsbelastningen. Infärgningen av 
ämnen i APU görs givetvis medvetet och omedvetet även idag, men jag tror att det kan 
utvecklas ännu mer. Genom att fokusera på APU-handledarrollen och genom utbildning få 
den att bli mer ”vägledande i utbildningen”, snarare än som idag, främst som en 
”introducerare till yrket”, tror jag att det skulle kunna ge eleverna ännu bättre och nyttigare 
praktikerfarenheter. Detta utan att handledarna skulle behöva belastas med ytterligare 
uppgifter. Jag tror att många gånger skulle ett förändrat synsätt hos handledare och lärare ge 
annorlunda metoder och spännande tillvägagångssätt. Alla, inte minst eleverna, har att vinna 
på det i min mening. Alla skolor har olika förutsättningar att samverka med APU-platser, men 
genom att dra nytta av varandras upplägg, bedömningar och utvärderingar kan också nya 
insikter göras.  
 
Min förhoppning framöver är att det, både från skolans och från branschens sida, kommer att 
kunna gå att finna former för samverkan så att det går att dra nytta av praktiska och teoretiska 
erfarenheter kring APU i utbildningen. Min undersökning visar att lärarna t ex känner att de 
inte kan ställa krav på områden de vill att eleven ska få erfarenhet av ute på APU. De kan inte 
ställa krav på att handledarna ska genomgå en handledarutbildning eller ens vara med på ett 
programråd någon eller några gånger per år. Det behövs uppföljning och utvärdering för att få 
en grund för ständiga kvalitetsförbättringar. Det är svårt att säga om betalning till APU-
platserna skulle lösa detta. Hotell- och restaurangbranschens sammansättning av många och 
små aktörer med olika inriktningar gör det ytterligare svårt att ge gemensamma riktlinjer för 
hur man vill att APU ska fungera. Inför GY 07, gymnasiereformen nästa år, förväntas APU få 
en ökad  betydelse och det diskuteras om att kvalitetssäkringar ska göras på skolor och APU-
platser liksom att obligatoriska handledarutbildningar ska genomföras. Det ska bli spännande 
att följa utvecklingen.  
 
Jag tror att det i en vidare forskning skulle vara intressant att behandla handledarrollen med 
avseende på APU. Vad förväntas av handledarna i en yrkesförberedande utbildning och hur 
har skolan möjlighet att skapa förutsättningar för dem? Vad det gäller APU-bedömningen tror 
jag att det är väsentligt att lyfta fram just svårigheten i att bedöma praktiska moment i en 
utbildning. Att bedöma praktisk undervisning finner även utbildade lärare vara svårt och 
således stöter givetvis handledare, ofta utan kunskap om kursmål och betygskriterier, på den 
problematiken. Här delar jag flera forskares åsikt att vidare forskning behövs.  
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Intervjufrågor till APU-handledare 

 
1. Vilket yrke/tjänst har du? 
2. Hur länge har ni varit handledare till gymnasieelever? 
3. Har du genomgått någon handledarutbildning? Om ej, tror du det skulle vara av vikt? 

 
4. Hur lägger ni vanligtvis upp en APU-period för en elev  (Åk 3 eller motsvarande 

längre APU period -går eleven avdelningsvis?, följer eleven dig/annan person?  
Introduktion?)  

5. Hur går betygssättningen av APU eleverna till? Vem/vilka gör detta? 
6. Vilka betygsnivåer brukar finnas på bedömningsunderlagen? 
7. Vissa anser det vara svårt att betygsätta elevernas insatser, andra tycker det inte är 

några problem, vad anser du? 
 

8. Vilken kontakt har ni med skolan innan APU perioderna?  
9. Vilken kontakt har ni med skolan under APU perioderna?  
10. För du samtal med eleverna under APU periodens gång om hur det går för eleverna? 
11. För du samtal med eleverna efter APU periodens gång om hur det gått?  
12. Får ni information från skolan innan/under APU om vilka kurser som APU ingår i för 

eleven?   
13. Genomförs någon genomgång av bedömningsformuläret med någon från skolan? 
14. Sker någon uppföljning mellan er och skolan gällande gjord bedömning? 
 
15. I din mening, vad är det viktigaste en elev uppnår med sin APU? 
16. Vad anser du att skolan kan göra för att skapa bra förutsättningar på APU 

arbetsplatserna? 
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Intervjufrågor till lärare/APU-samordnare 

 
1. Vilka kurser undervisar du i? 
2. Hur länge har du tjänstgjort som lärare? 
 
3. Hur förbereder du/och eller övriga lärare eleverna inför APU? 
4. Hur förbereder du/och eller övriga lärare handledarna inför APU?  
5. Vad för krav ställer ni från skolans håll på APU platser? 
6. Beskriv gärna, hur görs upplägget av APU på skolan? Tidsperiod? APU plats tilldelning? 
7. Angående bedömning/betygsunderlag till APU platserna, vem/hur utformas dessa? 
8. Vem bestämmer vilka kurser och i hur stor utsträckning poäng- och tidsmässigt dessa ska 
omfattas av APU? 
 
10. Vilken roll och betydelse tycker du att APU platsen har för elevens utbildning? 
11. Vem på skolan genomför APU besöken? Betygsättande lärare eller annan person? 
12. Hur går genomgången/värderingen av APU bedömningarna till? Vad anser du vara 
svårast? 
13. Anser du generellt att dessa omdömen överensstämmer med uppfattning om elevernas 
kunskaper från skolan? Varför/varför inte? 
14. Vad anser du att skolan kan göra för att skapa pedagogiska förutsättningar på APU 
arbetsplatserna? 
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Kort presentation av intervjupersoner 

 
APU-handledare  
 
Handledare A:  
Yrke: Konferenschef på Cityhotell 
År som handledare: 2 
 
Handledare B:  
Yrke: HR/Löneansvarig på Cityhotell 
År som handledare: 3 
 
Handledare C:  
Yrke: Receptionschef på Flygplatshotell 
År som handledare: 1 
 
Handledare D:  
Yrke: Receptionschef på Konferens- och turisthotell 
År som handledare: 4 
 
 

Lärare 

Lärare A:  
Undervisar i ämnen: Hotell A, B, C, Konferens, Marknad för turism 
Antal år som lärare: 6 
 
Lärare B:  
Undervisar i ämnen: Hotell A, B, C, Hotelladministration, Projekt och företagande 
Antal år som lärare: 8 
 
Lärare C:  
Undervisar i ämnen: Hotell A, B, C, Turisthotell, Reception, Arbetsmiljö, Hotelladministration 
Antal år som lärare: 13 
 
Lärare D:  
Undervisar i ämnen: Hotell B, C, Konferens, Reception 
Antal år som lärare: 13 
 


