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Bakgrund: 

Denna handbok har tagits fram inom Vård- och Omsorgscollege (VO-College) Värmland. En 
arbetsgrupp har haft i uppdrag att utveckla en handbok och ett gemensamt 
bedömningsunderlag att användas inom APL. Framtagandet av handboken initierades av 
arbetsgivare och handledare inom vård- och omsorgsverksamheter.   

Handboken har utgångspunkt i Vård- och omsorgsprogrammet, GY 11samt VUX 12 och 
består av tre delar: 
• Allmän del som tydliggör utbildningsanordnarnas, arbetslivets och elevernas ansvar i 

arbetsplatslärande. 

• Handledarens ansvar. 

• Bedömningshandbok 

Handboken ska vara ett stöd för handledaren och handledarens kollegor för att på ett 

rättvisande sätt kunna handleda eleven. Handboken ska bidra till att samma 

dokument/underlag används på ett likvärdigt sätt på samtliga platser där APL bedrivs. 

 
Riktlinjer och rutiner har arbetats fram i samverkan mellan arbetsgivare, 
utbildningsanordnare och fackförbundet Kommunal inom VO-College Värmland.  

ARBETSGRUPPEN 

Arbetsgivarrepresentanter: 

Annika Brenkert Hagström, Landstinget i Värmland 
Lisbeth Sjöden, Karlstads Kommun 

Utbildningsanordnare: 

Yvonne Kristoffersson, Taserudgymnasiet, Arvika 
Suzanne M Carlsson och Åsa Johansson, Tingvallagymnasiet 

Kommunal: 

Lotta Karlsson 

Region Värmland: 

Helen Hagström, Vård- och Omsorgscollege Värmland 

Regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Värmland beslutade i september 2011 att 
handboken för arbetsplatslärande ska användas inom Vård- och omsorgsprogrammet.  

Materialet reviderades under 2014-2016 med innehåll mot Skolverkets praktiska 
kunskapskrav enligt GY11/VUX 12.  Materialet har anpassats mot Skolverkets APL-
utvecklarutbildning där eleven ska yrkessocialiseras tillsammans med handledaren. 
Lärarens ansvar blir att bedöma enligt Skolverkets kunskapskrav och i 3-partssamtal få fram 
underlag för bedömning av elevens utveckling och senare kursbetyg. Regional styrgrupp 
har tagit del av materialet. 

För frågor kring användandet av handboken hänvisas till samordnare för de 
arbetsplatsförlagda delarna i utbildningen och den karaktärsämneslärare som ansvarar för 
den aktuella perioden.  

Helen Hagström, processledare Vård- och Omsorgscollege Värmland - Juli 2016, Upplaga 3 
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Vård- och omsorgscollege 
 
Vård- och Omsorgscollege Värmland var den första region i Sverige som blev certifierad, 

detta skedde i mars 2008. Region Värmland är värdskapsorganisation för VO-College 

Värmland. För att få vara ett certifierat VO-College ska VO-College Värmland som region 

och alla aktörer lokalt ute i kommunerna ha skrivit mål med sin verksamhet utifrån olika 

kvalitetskriterier. 

Vård- och Omsorgscollege (VO-College) är inte någon skola utan en samverkansform mellan 

utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackliga organisationer inom vård och omsorg. En 

samverkan som arbetar för att det i Värmland finns attraktiva och moderna utbildningar med 

hög kvalitet, för att på så sätt trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård- och 

omsorgsområdet. Man arbetar också för att skapa attraktiva arbetsplatser. Vård och omsorg 

är en verksamhet med allt större komplex verksamhet. Därför samverkar utbildning och 

arbetsgivare för att även höja kompetensen hos redan befintlig personal ute i 

verksamheterna.  

På Vård- och omsorgscollege nationella hemsida kan du läsa mer om vad som händer inom 
hela landet  www.vo-college.se   

Värmland har en egen hemsida på på VO-College nationella hemsida. Där kan man klicka 
på fliken ”regioner” och vidare till ”Värmland”. Här förvaras regionala dokument och man kan 
läsa om nyheter och vad som är på gång i VO-College Värmland. 

Arbetsplatslärande 

Arbetsplatslärande (APL) är en viktig del i utbildningen för att eleven ska få yrkesidentitet och 

bli anställningsbar. Kräver engagemang från lärare, elever, handledare och 

verksamhetspersonal i arbetslivet. Utbildningsanordnare, arbetslivet och eleven har alla 

ansvar för att eleven ges ett arbetsplatsförlagt lärande med hög kvalitet och av utbildade 

handledare 

Inom Vård- och omsorgscollege Värmland har utbildningar och arbetsgivare inom vård och 
omsorg skrivit ett samverkansavtal som beskriver ansvaret kring APL. 

Kunskapskrav under APL 
Skolverket har fastställt de kunskapskrav som eleven med stöd och hjälp av lärare och 
handledare ska ha uppnått efter avslutad kurs. Bedömningsunderlagen utgår ifrån praktiska 
kunskapskrav i en kurs där eleven ska visa sin praktiska förmåga inom yrket. 
 
 
UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVAR: 
• Att bedöma enligt de praktiska kunskapskravens syfte och innehåll.  

 

ARBETSLIVETS ANSVAR: 

• Eleven får en erfaren och kompetent handledare under APL. Ambitionen är att denne 

har en handledarutbildning. Ibland kan flera handledare medverka men det ska alltid 

finnas en huvudhandledare. 

• Personalen ska vara förberedd och motiverad att ta emot eleven. 

• Handledare och övrig personal ska ha kunskap om kunskapskraven i kursen. 

• Handledare och övrig personal ska förmedla kunskap och erfarenhet till eleven. 

http://www.vo-college.se/
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ELEVENS ANSVAR: 

• Ha kunskap om kursens syfte och innehållet i den arbetsplatsförlagda delen av 

utbildningen. 

Introduktion av eleven 

 
För APL inom LSS som utför vissa insatser åt barn och ungdomar finns krav på 

registerkontroll. Utbildningsanordnaren ansvarar för att informera eleverna om detta, 

vad det innebär och hur och vart man vänder sig för att få utdrag ur 

belastningsregistret. 

Eleven ansvarar själv för att skaffa utdraget och följa de regler som finns kring detta. 

Arbetsgivaren ansvarar för att ta del av innehållet från belastningsregistret utifrån de 

lokala policys som gäller. 

UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVAR: 

• Ordna platser och förvissa sig om att de praktiska kunskapskraven kan uppnås samt att 

det finns en erfaren och kompetent handledare. Ambitionen är att det ska vara en 

handledare med utbildning för uppdraget. 

• Förbereda och skriftligt informera elevansvarig på utbildningsplatsen. 

• Informera eleven om tystnadsplikten enligt Offentlighets- och sekretesslagen samt att 

eleven undertecknar dokument om tystnadsplikt. 

• Bedöma att eleven har förutsättningar att tillgodogöra sig målen för den 

arbetsplatsförlagda delen i utbildningen. 

 

ARBETSLIVETS ANSVAR: 

• Handledaren följer rutinerna för introduktion med välkomstbrev, checklista, schema för 

perioden, etcetera. 

• Förtydligar för eleven om tystnadsplikten enligt Offentlighets- och sekretesslagen samt 

undertecknar dokument. 

• Handledaren ges tid för att ta emot och introducera eleven. 

• Eleven ska så långt möjligt ha samma handledare under den arbetsplatsförlagda delen i 

utbildningen. Då flera handledare finns ska en ha huvudansvaret. 

• All personal på arbetsplatsen delar ansvaret för att eleven introduceras och deltar aktivt 

i elevens arbetsplatsförlagda utbildning samt följer upp hans/hennes utveckling. 

• Ansvarig lärare kontaktas vid frågor eller då det uppstår problem. 

 

ELEVENS ANSVAR: 

• Följer den information och de förhållningsregler som gäller på arbetsplatsen 

• Tar del av informationsmaterial som finns på arbetsplatsen. 

• Följer handledarens arbetsschema med varierande arbetstider  

• Visar intresse och är aktiv. 
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Handledare 

 
Utbildning för handledare ges under en tredagarsutbildning (2+1 dagar) enligt ett regionalt 
utvecklat koncept som bygger på den nationella handledarutbildningen inom VO-College. 
För lärlingshandledare så tillkommer en fjärde dag.Valideringshandledare utbildas också en 
enskild dag. Detta för att kvalitetssäkra dessa viktiga uppdrag.. 
 
Handledningsfunktionen är en kvalitetssäkring av det arbetsplatsförlagda lärandet. En 
uppföljningsdag per år bör erbjudas till verksamma handledare. Handledarkurser och 
uppföljningsdagar planeras och genomförs inom respektive lokalt college så att det finns 
god tillgång till handledare.  
 
UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVAR: 

• Genomföra utbildningar där lägsta nivå för handledare är tre dagars utbildning samt en 

fjärde dag för lärlingshandledare och valideringshandledare 

• Efter samråd med arbetslivet planera och genomföra kursen Vårdpedagogik och 

handledning 100 gyp, (GY 11). 

• Erbjuda årliga uppföljningsdagar för verksamma handledare. 

 

ARBETSLIVETS ANSVAR: 

• Att arbetsplatser som tar emot elever har erfarna och kompetenta handledare, 

ambitionen ska vara personal med handledarutbildning. 

• Enhetschefen ansvarar för att det är lämpliga personer som erbjuds handledarutbildning 

och ansvarar för handledningsuppdraget. 

• Handledaren ges tid för att stötta och handleda eleven. 

• Handledaren kontaktar ansvarig lärare vid eventuella problem och/eller frågeställningar. 

 

ELEVENS ANSVAR: 

• Följa arbetsschema och utsedd handledare.   

• Arbeta aktivt för att nå de praktiska kunskapskrav som finns för den arbetsplatsförlagda 

delen av utbildningen. 

• Kontakta ansvarig lärare vid problem och/eller frågeställningar som inte kan lösas 

tillsammans med handledaren. 
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Övriga på arbetsplatsen 

All personal på arbetsplatsen har ansvar för att handleda eleven tillsammans med 
huvudhandledaren. Eleven utbildas för ett yrkesliv inom vård- och omsorgsområdet och 
personal delger sina kunskaper och erfarenheter.  
 
UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVAR: 
• Vara tillgänglig för handledaren under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen på 

telefon, mail och med besök hos eleven. 

ARBETSLIVETS ANSVAR: 

• Ansvarig chef följer kontinuerligt upp att riktlinjer och rutiner för den arbetsplatsförlagda 

delen i utbildningen tillämpas och fungerar. 

• Handledning av eleven sker i samråd mellan handledare och övriga i arbetslaget.  

• Verksamheten tar del av och diskuterar den feedback som eleven ger.  

ELEVENS ANSVAR: 

• Ge feedback på bemötande och agerande i olika situationer. 

 

5. Gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ingår i utbildningen på ett yrkesprogram i gymnasieskolan och kan även 
utföras inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det är en uppgift om 100 
gymnasiepoäng som är inriktat mot ett valt yrke inom ramen för examensmålen för ett 
nationellt yrkesprogram. Gymnasiearbetet ingår i yrkesexamen och är tänkt att vara ett kvitto 
på att eleven är väl förberedd för arbete inom yrkesområdet. 
 
Gymnasiearbetet i en yrkesexamen ska vara inriktat mot programmets karaktär och det 
tänkta yrket. Om gymnasiearbetet genomförs på en arbetsplats är det rimligt att handledaren 
och eventuellt andra på arbetsplatsen får möjlighet att delta vid utformningen. Det finns inget 
som hindrar att eleven själv är delaktig i att utforma uppgift och bestämma innehåll i sitt 
gymnasiearbete. 
 
 
6. Svenska språket 

Goda kunskaper i svenska krävs för att vara anställningsbar inom yrket. Det är viktigt att man 
kan kommunicera med brukare/vårdtagare, patienter, närstående, andra professioner inom 
vård och omsorg samt kollegor. Det är också viktigt för att kunna förstå information, 
instruktioner och dokumentera på ett korrekt och säkert sätt.  
 
Som stöd för diskussion kring svenska språket finns bilaga med i bedömningsunderlagen. 
”Diskussionsunderlag: Arbetsplatsförlagt lärande – svenska språket och anställningsbarhet”,  
(se bilaga 2). Läraren bör redan i utbildningen ha informerat om att man kommer diskutera 
svenska språket under APL. Ju tidigare insatser kan ges till eleven desto bättre 
studiesituation och större anställningsbarhet. Även svenska elever kan klara sig bra med 
språket i skolan men inte så bra ute i en verksamhet vad gäller att kommunicera, läsa och 
dokumentera. Dokumentet följs upp vid APL-besök av vård- omsorgsläraren. 
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7. Munvård och tandvård under APL 

Tandhygienist Lena Lindqvist från Folktandvården Värmland, sammanställde 2012 sin 
rapport ”Utbildning i munvård på Vård- och omsorgsprogram”. Detta för att kartlägga hur 
många timmar i munvård det gavs i länets vård och omsorgsutbildningar. Det visade sig vara 
stor variation. Praktiken var också väldigt varierande beroende på handledare och vad man 
fick ta del utav under sin praktiktid. För att lyfta fram vikten av god munhälsa så har detta 
område förtydligats i kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Ett gemensamt 
utbildningsmaterial/handbok har även tagits fram inom Vård- och omsorgscollege Värmland. 
Denna ska användas vid alla vård- och omsorgsutbildningar inom Vård- och omsorgscollege 
Värmland. 
 
 

8. Bedömning  

Eleven bedöms efter halva tiden av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 
för att ges möjlighet till förbättringar och om det krävs extra insatser för detta. 
Bedömningen sker av lärare – i samråd med handledaren. Som underlag för 
bedömning finns ett bedömningsunderlag med kunskapskrav för den aktuella 
kursen. Dokument för påskrift finns med eleven ut på APL (se bilaga 1). 

 
 
 
Halvtidsbedömning 
 
 UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVAR: 
• Bedömning i mitten av perioden för att följa upp elevens utveckling. Vid besöket deltar 

elev och handledare. Läraren ansvarar för bedömning av eleven – i samråd med 
handledaren. Bedömningsunderlag med Skolverkets kunskapskrav används av läraren. 

• Vid behov kan extra besök planeras in, alternativt kan en telefonuppföljning göras. 

• Lärling besöks var 10:e arbetsdag  

ARBETSLIVETS ANSVAR: 

• Använder det underlag som beslutats  

• Arbetslagets samlade uppfattning är ett viktigt stöd till lärarens bedömning 

• Samtalet kring att stödja läraren i bedömning av eleven sker på ett konstruktivt sätt med 

syfte att lyfta fram elevens förmågor och ge möjlighet till utveckling. 

ELEVENS ANSVAR: 

• Delger sin upplevelse av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. 

• Att från halvtidsbedömningen ta möjligheten att utveckla sina förmågor. 
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Slutbedömning 

UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVAR: 
• Har kontakt med eleven och handledaren via telefon eller ett besök för slutbedömning. 

ARBETSLIVETS ANSVAR: 

• Utgå från underlaget ”Generella förmågor” för att se elevens yrkessocialisation. 

• Arbetslagets samlade uppfattning är ett viktigt stöd till lärarens bedömning 

• Samtalet kring att stödja läraren i bedömning av eleven sker på ett konstruktivt sätt, 

syftet är att lyfta fram elevens utvecklingsmöjlighet. 

• En elev som inte bedöms uppfylla kunskapskraven för kursen ska inte godkännas av 

läraren, efter samråd med handledaren. 

• Handledaren delger läraren underlaget ”Generella förmågor” 

 

ELEVENS ANSVAR: 

• Ges möjlighet att ge synpunkter på slutbedömningen. 

 

9. Elevens feedback till verksamheten 

Elevens ska ges möjlighet att få delge sina erfarenhet från arbetsplatsen och möjlighet 
att nå kunskapskraven i kursen. Här används dokumentet – ”Elevens omdöme av 
Arbetsplatslärande” (se bilaga 4). Dokumentet ska ses som ett underlag för samtal och 
feedback. Lämnas sedan till elevansvarig och enhetschef eller avd.chef på APL-
platsen. 
 
 

 UTBILDNINGSANORDNARENS ANSVAR: 

• Följa upp att eleven ger feedback till verksamheten. Bedömer om informationen ska 

föras vidare till verksamhetsansvarig /ordförande lokal styrgrupp omgående eller vid den 

gemensamma årliga uppföljningen mellan utbildning och verksamhet. 

ARBETSLIVETS ANSVAR: 

• Ansvarig chef tillsammans med arbetslaget diskuterar vad som framkommit från elevens 

feedback och eventuella förändringar som kan behöva göras utifrån detta. 

ELEVENS ANSVAR: 

• Ger feedback på plats tillsammans med handledaren och om möjligt ansvarig chef.  

Eventuellt deltar läraren. 
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HANDLEDARENS ANSVAR  
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Handledarrollen 
Att vara handledare till elev under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen innebär ett 
ansvar men också en möjlighet till egen personlig utveckling.  
 

En elev kan vara en ungdom utan tidigare erfarenhet av arbetslivet och med begränsad 
livserfarenhet, eller en vuxen med både livs- och arbetslivserfarenhet. Handledningen ska 
vara till hjälp och stöd för eleven att uppnå kursens mål och genom nya kunskaper och 
insikter utvecklas både som individ och professionell yrkesutövare. 

Handledaren företräder sitt yrke och sin organisation på ett professionellt sätt och ska vara 
ett gott föredöme för eleven under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.  

Ansvar 

• Handledaren har huvudansvaret för eleven under APL. 
• Handledaren ser till att någon annan i arbetslaget tar ansvar för eleven då handledaren 

är frånvarande.  
• Handledaren ansvarar för att eleven informeras om rutiner och regler för arbetsplatsen. 
• Handledaren kontaktar ansvarig lärare vid problem. Läraren ger råd, tips och tar vid 

behov kontakt med eleven.  
• Handledaren ska tillsammans med läraren bedöma elevens prestation utifrån 

dokumentet ”Generella förmågor”  samt stödja läraren i lärarens bedömning i 
bedömningsunderlaget som finns för kursen.  Även övriga arbetslagets uppfattning om 
detta ska inhämtas.  

• Vid risk för att eleven inte når målen för APL ska närmaste chef och lärare medverka 
som stöd för handledaren och eleven.  

Checklista inför mottagande av elev 

• Planera in datum och tid för första mötet. 

• Ett välkomstbrev skickas i god tid innan början av elevens APL, med information om 

datum och tid för första mötet samt namn på handledaren. Kontakt kan även tas via mail 

eller telefon. 

• Schema till eleven bifogas välkomstbrevet. 

• Förbered med arbetskläder och klädskåp. 

• Förbered nycklar/kod till arbetsplatsen. 

• Förbered dokument för sekretess/tystnadsplikt som eleven ska underteckna. 

 

Planering av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 

• Vilka är målen som ska uppnås för kursen? 

• Besök på andra arbetsplatser? 

• Informera övriga i arbetslaget om eleven, den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, 

målen som ska uppnås för kursen samt vilka insatser som förväntas från dem.  
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Checklista för information till eleven 

• Tider som gäller för arbetsplatsen och som finns i schemat. 

• Elevens telefonnummer där han/hon är anträffbar vid eventuell frånvaro. 

• Basala hygienrutiner vad gäller klädsel, hår, smycken, nagellack, handhygien.  

• Raster och fikapauser. 

• Rökning. 

• Möjlighet att ha matlåda. 

• Nyckelhantering/kod. 

• Brand- och säkerhetsinformation. 

 

 

Etikregler 

• Sekretess (anteckningar som görs under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 

ska förstöras i sekretesstunna eller papperstugg efter perioden). 

• Arbetsplatsens dagliga rutiner. 

• Handledning. 

• Policy för privat mobiltelefon. 

• Policy för användande av sociala medier. 

• Verksamhetens värdegrund. 

• Frånvaro ska arbetas igen och rapport om frånvaro sker till ansvarig lärare. 

 

 

 

 

Dikten Till eftertanke 

av Søren Kirkegaard 

Om jag vill lyckas 
med att föra en människa mot ett bestämt mål, 

måste jag först finna henne där hon är 
och börja just där. 

Den som inte kan det 
lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, 

men först och främst förstå det han förstår. 
Om jag inte kan det, 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället 

för att hjälpa honom. 
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta 
så kan jag inte heller hjälpa någon. 
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Del 3: 

   

BEDÖMNINGSHANDBOK  
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Yrkesrollen 

Att ge vård, omsorg och rehabilitering i någons hem eller på sjukhus innebär att möta 
människor i olika situationer och med olika och ibland omfattande problematik. 
Vård- och omsorgspersonal ska genom sitt förhållningssätt och bemötande skapa grund för 
goda möten i det dagliga omsorgs- och omvårdnadsarbetet. 
 
 
Ett respektfullt bemötande och förhållningssätt till den personliga integriteten är avgörande 
för om personer med omsorgs-omvårdnadsbehov upplever sin tillvaro som värdig och trygg. 
Vård- och omsorgspersonalens förhållningssätt och bemötande är en av de viktigaste 
kvalitetsfaktorerna inom vård- och omsorgsarbetet. Att arbeta med vård och omsorg har 
blivit ett komplext arbete med nya målgrupper, fler ansvarsområden och nya 
problemställningar. Att vara vård- och omsorgspersonal ställer stora krav på personlig 
lämplighet och kunskap från utbildningen. 

 

Lärarens underlag: 

Bedömningsunderlag - Bedömning utifrån förmåga 

 
Läraren ansvarar för bedömning av eleven i samråd med handledaren. Läraren har med sig 
bedömningsunderlag med Skolverkets kunskapskrav till besöket med elev och handledare. 
Dessa bedömningsunderlag samtalar läraren kring för att få veta eleven kunskaper i kursen. 
De praktiska kunskapskraven börjar alla med ”förmåga att” där eleven ska visa sin praktiska 
förmåga inom yrket.  
 

Handledarens underlag:  

Bedömning av generella förmågor - viktiga förmågor i yrkesrollen 

Handledaren använder underlaget ”Generella förmågor” (se bilaga 3) för att se och följa 

elevens yrkessocialisation – väg in i yrket. Metoden i underlaget för bedömning av generella 

förmågor för blivande vård- och omsorgspersonal” utgår från viktiga förmågor man bör ha 

som blivande vård- och omsorgspersonal. Dessa förmågor för yrkesrollen förtydligas på sid 

16-20 i handboken. 

Förmågorna är de så kallade ”mjuka kompetenserna” som inte alltid ingår i kursens 
kunskapskrav från Skolverket men som är viktiga i ett yrke där man dagligen möter 
människor i beroendeställning.   
 
 

Elevens underlag:  

Eleven får med sig en loggbok att skriva i under sin APL. För att reflektera kring sin praktiktid 

utifrån vård och omsorgsarbetet. Läraren skapar uppgiften med loggboken och hur den ska 

redovisas. 
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Förmågor i yrkesrollen för blivande vård- och omsorgspersonal”  

Underlag för bedömning –”Bedömning av generella förmågor” (bilaga 3) 

1. Skapa kontakt med vård- och omsorgstagare, anhöriga och personal 

Förbättra  

• Knacka, hälsa och presentera sig för vård- och omsorgstagare, närstående, personal. 

• Ta kontakt med vård- och omsorgstagaren. 

• Reflektera över arbetsmetoder och bemötande. 

• Kommunicera med vård- och omsorgstagare, närstående och personal. 

Bra 

• Hälsar och presenterar sig för vård- och omsorgstagare, närstående och personal. 

• Kommunicerar med vård- och omsorgstagaren, söker kontakt och uttrycker intresse och 

engagemang. 

• Reflekterar och resonerar med handledaren och övriga i arbetslaget kring 

arbetsmetoder och bemötande. 

Mycket bra 

• Anpassar sitt sätt att ta kontakt och kommunicera med den enskilde utifrån behov och 

situation. 

• Ger förslag på och diskuterar med handledaren kring arbetsmetoder och bemötande. 

2. Visa hänsyn och respekt för vård- och omsorgstagare, närstående och 

personal 

Förbättra  

• Kommunicera med vård- och omsorgstagaren. 

• Informera vård- och omsorgstagaren om insatser som ska göras. 

• Hälsa på närstående och kollegor. 

• Respektera arbetstider och policys för telefon, SMS, etcetera.  

• Meddela frånvaro.  

• Visa hänsyn och respekt gentemot vård- och omsorgstagare, närstående och personal. 

Bra 

• Hälsar och visar respekt för vård- och omsorgstagare, närstående och personal. 

• Kommunicerar med vård- och omsorgstagaren. 

• Knackar och informerar om vad som ska göras.  

• Talar med handledare och kollegor om man har en åsikt som behöver diskuteras. 

• Passar tider, anmäler frånvaro till sin handledare, samt följer schema. 

Mycket bra 

• Respekterar vård- och omsorgstagarens integritet och självbestämmande. Lyssnar in 

och visar hänsyn till dennes behov och önskemål. 

• Ser hela människan och respekterar åsikter utan att lägga in egna värderingar. 

• Är förtrogen med och bevarar vård- och omsorgstagarens integritet. 

• Är lyhörd, intresserad och engagerad gentemot vård- och omsorgstagaren. 



17 

 

3. Uppmärksamma vård- och omsorgstagarens behov 

Förbättra  

•  Utveckla förmågan att förstå, känna in förändringar i vård- och omsorgstagarens tillstånd. 

Bra 

• Har förmåga att förstå, känna in och identifiera behov hos vård- och omsorgstagaren. 

• Är flexibel och lyhörd för förändringar i vård- och omsorgstagarens behov.  

 

Mycket bra 

• Har fokus på vård- och omsorgstagaren och kan känna in och identifiera behov hos 

denne. 

• Kan identifiera, förstå och rapportera avvikelser till handledaren. 

  

4. Visa engagemang och inlevelse 

 Förbättra  

• Utveckla den empatiska förmågan; lyssna, ta sig tid och engagera sig i vård- och 

omsorgstagarens behov. 

• Utveckla kommunikation med vård- och omsorgstagaren. 

• Utveckla den estetiska förmågan, exempelvis servera mat på ett tilltalande sätt, se till 

vård- och omsorgstagarens yttre i form av klädsel, naglar och hår. 

Bra 

• Ger tid, lyssnar och engagerar sig i vård- och omsorgstagaren. 

• Frågar efter hur vård- och omsorgstagaren vill ha det med måltid, klädsel, hår etcetera.  

• Rådgör med sin handledare samt delar med sig av sina upplevelser. 

Mycket bra 

• Visar engagemang, lyssnar och tar sig tid hos vård- och omsorgstagaren. 

• Visar ett intresse av att lyssna till och prata med vård- och omsorgstagaren. 

• Visar estetisk förmåga.  

5. Inhämta kunskaper och visa praktisk handling 

Förbättra  

• Be handledare och kollegor om stöd och hjälp att utföra ny arbetsuppgift. 

• Följa handledaren och ta egna initiativ. 

• Kunskap om befogenheter inom olika ansvarsområden. 

• Utveckla förmågan att ta till sig av den kunskap och kompetens som finns på 

arbetsplatsen och i organisationen. 

Bra 

• Intresserad av att utföra nya arbetsuppgifter. 

• Självständig men frågar efter handledarens stöd. 

• Tar egna initiativ med handledaren som stöd. 

• Lyssnar in och lär av den kunskap och kompetens som finns på arbetsplatsen och i 

organisationen. 
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Mycket bra 

• Iakttar vad som ska göras och tar egna initiativ. Är medveten om vilka befogenheter 

hon/han har. 

6. Följa instruktioner 

Förbättra  

• Utveckla förmågan att lyssna och ta instruktioner och utföra dem praktiskt. 

• Kunskap om genomförandeplaner och hur de tillämpas.  

Bra 

• Förstår instruktioner och kan praktisk omsätta instruktioner. 

• Läser och utför arbetsuppgifter enligt vård- och omsorgstagarens genomförandeplan.  

Mycket bra 

• Arbetar enligt riktlinjer och mål. Diskuterar och rådgör med handledaren kring förslag på 
förändringar som kan leda till en bättre omsorg. 

 

7. Uttrycka sig begripligt 

Förbättra  

• Utveckla och träna sig i att kommunicera med vård- och omsorgstagare, närstående och 
personal. Gäller muntligt och/eller skriftligt. 

Bra 

• Observant och medveten om kommunikationens betydelse i kontakten med vård- och 
omsorgstagare, närstående och personal. 

Mycket bra 

• Uttrycker sig tydligt och förståeligt i tal och skrift. 

• Medveten om kroppsspråkets betydelse vid kommunikation med vård- och 

omsorgstagare, närstående och personal. 

8. Observera/reflektera och rapportera 

Förbättra  

• Förmåga att observera och rapportera avvikelser i arbetet. 

• Informera övrig personal kring observationer. 

Bra 

• Förmåga att identifiera, förstå och dokumentera avvikelser i arbetet, med stöd av 

handledare. 

• Observerar och rapporterar avvikelser till handledare. 

• Observerar och rapporterar hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Mycket bra 

• Uttrycker observationer i tal och skrift. 

• Dokumenterar avvikelser med stöd av handledaren. 

• Dokumenterar med stöd av handledaren hälso- och sjukvårdsinsatser. 
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9. Ta egna initiativ 

Förbättra  

• Initiativ- och ansvarsförmåga.  

• Förmåga att se vad som ska göras och arbeta självständigt. 

Bra 

• Tar ansvar, ser vad som ska göras och är självständig. 

• Intresserad av att utveckla sig och bli mer självständig. 

• Ställer frågor och vill ta egna initiativ. 

• Utför enklare arbetsuppgifter på egen hand. 

• Har förmåga att se vad som ska göras. 

Mycket bra 

• Arbetar självständigt efter genomgång med handledaren och ser vad som ska göras. 

• Ser sig som en del i ett team. 

10. Samarbeta 

Förbättra   

• Se andras roll i arbetet runt vård- och omsorgstagaren, såsom sjukgymnast, 
arbetsterapeut, biståndsbedömare och sjuksköterska.. 

 
Bra 

• Deltar och samarbetar kring vård- och omsorgstagare, närstående och medarbetare. 

• Förstår sin yrkesroll och frågar handledare och övriga medarbetare till vem hon/han ska 

vända sig med olika problem avseende vård- och omsorgstagaren. 

• Arbetar mot uppsatta mål. 

Mycket bra 

• Samarbetar med vård- och omsorgstagare, närstående och övriga medarbetare. 

• Har teamkänsla och ett helhetstänk avseende samarbete och arbetsuppgifter som ska 

utföras på arbetsplatsen. 

• Insikt om sin egen roll i teamet. 

• Har förståelse för kommande yrkesroll och betydelsen att bidra till att utveckla 

verksamheten. 

11. Ansvar och noggrannhet 

Förbättra  

• Genomföra tilldelade arbetsuppgifter. 

• Sköta arbetstider. 

• Meddela frånvaro. 

Bra 

• Frågar handledare eller medarbetare vid osäkerhet eller problem kring en uppgift. 

• Genomför uppdrag och rapporterar resultat till handledaren.  
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Mycket bra 

• Tar eget ansvar inom ramen för sin elevroll. 

• Konstruktivt förhållningssätt till upplevda brister i verksamheten. 

• Efterfrågar feedback från handledare och medarbetare. 

12. Arbeta självständigt 

Förbättra  

• Initiativförmåga. Vid osäkerhet ska man förankra hos handledaren. 

• Träna förmåga att koppla ihop teori och praktiskt vardagsarbete. 

Bra 

• Tar vid osäkerhet stöd av handledaren. 

• Ställer frågor till handledare och medarbetare kring hur uppgifter ska utföras och prövar 

sedan själv. 

• Förmåga att koppla teori och praktiskt vardagsarbete. 

Mycket bra 

• Utför uppgifter på egen hand inom ramen för elevrollen. 

• Har förmåga att koppla ihop teori och praktik. 

• Svarar på ringningar och kan bemöta situationer på lämpligt sätt. 

• Förmåga att se helhet i vård- och omsorgsarbetet. 
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BILAGOR 

   
    Bilaga 1: Bedömning av elev under arbetsplatsförlagt lärande     

        Bilaga 2: Diskussionsunderlag: Svenska språket och anställningsbarhet 

Bilaga 3: Bedömning av generell förmåga 

Bilaga 4: Elevens omdöme av arbetsplatslärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


