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Martin Erberth



Hur jobbar vi? 



Anställningsbarhet



Koppla ihop teori och praktik



Vad behöver våra elever för att lyckas?



Berätta om sina upplevelser
Bli bekräftade
Få syn på sitt lärande 
Koppla ihop teori med praktik
Bedömning praktik/skola



Vad behöver vi lära oss? Nytt verktyg?



Samla kommunikationen 
Använda den formativt
Vara bedömningsbart
- Pekar mot loggbok 



Nytt sätt att arbeta
Samsyn
Kollegialt lärande



Loggbok en gång i veckan
Kommentera – feed back
Allt händer samtidigt
Ibland fokus på aktuell kurs



Denna vecka har jag grävt fiber. Måndag morgon var det kallt och lite tjäle som vi stötte på 
men det var ett mindre problem då vi hade en tjältand som lätt bröt upp den lilla tjäle där 
fanns. Dessa dagar har varit sig lika vi har rivit upp asfalt, grävt ner djupet och till sist dragit 
ut dukterna och sandat,lagt band och sen höljt och stampat och lagt ut 0-18 och packat det 
och gjort snyggt efter oss. Dukterna vi lade ut var en 12:a detvillsäga att det finns 12 små 
fiberdukter i dukten som man kopplar in till husen. De andra dagarna har sett lika dana ut 
enda problemet vi kom över vart stulna verktyg då stamp och asfalt såg blev stulet under 
frukosten i onsdags,mitt uppdrag blev mest att gå i gropen och hjälps till med små arbeten 
som att flytta grejor som var ivägen för maskinen och flyttat avspärrning och sopat en massa. 
nu har jag inte datorn i närheten så du får bilderna för sig denna gången
A: Till viss del självständigtB: Känt yrkesstolthet
20180319_081902.jpg
XXXXXXX Vad har du lärt dig av detta ?
2018-04-06, 12:54
XXXXxxx Jag lärde mig samt de andra att ta med oss maskinerna i bilen eller låsa in 
maskinerna, samt att alla dagar inte blir de roligast och att använda datorn när jag ska loopa

https://app.loopme.io/


Måndag 17/9 Shampoonerat lejlas hår Kolla när lejla bottenfärgat en kund 
Kolla när lejla färgade Eminas hår Fick sluta tidigare av lejla för att jag inte 
mådde jätte bra(migrän) Bifogar en bild från klippningen förra veckan😊
Vad är det bästa som hänt dig denna veckan?
Inte hänt så mycket än denna veckan så får återkomma med det😊
Med handledareSamarbete med kollegor
Godkändimage.jpg
Efter att jag läst flera av dina loopar blir jag glad för du är på gång😊

https://app.loopme.io/


Den skapande verksamheten på min praktikplats funkar bra. Barnen får 
skapa mycket själva och tillsammans med andra barn. Ibland leker de med 
lera och bygger olika figurer och saker. Jag brukar fråga vad de gör och då 
får de berätta vad de formar och bygger med leran. Ofta skapar de andra 
saker som olika figurer och hus med lego. Det ser ut som att de älskar att 
bygga med lego för att nästan alla brukar samlas runt bordet och bygga i 
flera timmar. Det är bra för barn att själva får skapa, testa och utforska 
saker själva. Det utvecklar deras kreativa sinne och deras intresse för olika 
saker.
Lärt mig mycket
Godkänd



Handledare Bra att du ser att barnen skapar mycket. Vi har ett mycket tillåtande 
klimat när det gäller barns skapande. Barn är otroligt nyfikna och vågar prova. 
Gruppen vi hade innan våga mycket, nu får vi inspirera och uppmuntra den nya 
gruppen att våga själv. Lotta👍🏻
2018-08-31, 15:58
Martin Erberth Det låter bra Hannah! Deltar du också och leker" med barnen? 
Beskriv gärna hur du kan vara delaktig i skapandet.
2018-09-07, 14:28 Jag brukar ofta delta i lekar med barnen. Speciellt när de skapar 
olika saker t.ex med lera och lego. De får utforska och undersöka själva men ibland 
visar (undervisar och utbildar) jag barnen hur man kan göra och att man kan 
använda olika material, former och färger t.ex. Det har varit många inskolningar nu 
vilket betyder att barnen från den avdelningen med yngst barn har flytatt upp till 
utforskarna där jag är. Det var då ett barn som tyckte att det var för lite leksaker 
och att hon ville leka med dockor (vilket bara finns på de andra avdelningarna). Jag 
sa åt henne att hon kunde skapa sin egen docka med olika material. Så jag gav 
henne förslag på hur hon kunde göra. Hon verkade tycka det var en bra idé. Det 
kan också vara bra att visa barnen att även vuxna kan leka och skapa.
2018-09-11, 10:47

https://app.loopme.io/users/58bd661596f3fd670550d5b6


Betyget E
Eleven beskriver översiktligt skapande verksamheter. Dessutom redogör 
eleven översiktligt för betydelsen av dessa för människors lärande och 
växande. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss 
säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och 
drar enkla slutsatser.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande 
uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför 
eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare. Dessutom 
använder eleven material, redskap och metoder som finns angivna för 
uppgiften. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, 
i samarbete och möten med människor. Eleven gör en enkel dokumentation av 
utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss 
säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven 
uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I 
utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och 



Betyget A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat skapande verksamheter. Dessutom 
redogör eleven utförligt och nyanserat för betydelsen av dessa för människors 
lärande och växande. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med 
säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och 
drar välgrundade och nyanseradeslutsatser.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, skapande 
uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar 
eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under 
genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och 
aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov 
genomförandet till ändrade förutsättningar. Dessutom väljer och använder 
eleven material, redskap och metoder som passar för 
uppgiften samt motiverar sitt val. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat 
sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt 
eget handlande. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med 
säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en noggrann och 
utförligdokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen 



Jag har reflekterat med det barnet som jag hade en matte övning med (se v39, 
40), jag visade henne min dokumentation och vi pratade om vad vi gjorde och 
vad hon tyckte om det. ( ”Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 
uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.” ”tvecklar
intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 
tolka och samtala om dessa,” Lpfö)

Jag var med på drama i onsdags och då fick barnen spela lite rollspel. En av 
barnen var vargen, en annan var ugglan, två stycken var råttorna och en var 
räven. Sagan började med att vargen ville vara med och leka med råttorna 
men det fick han inte, sen frågade han ugglan om han fick vara med honom 
och leka så fick han inte där heller. Vargen blev ledsen så räven fick säga till 
råttorna och ugglan att det inte var snällt och att vargen visst fick vara med 
och leka. (”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 
rörelse, sång och musik, dans och drama.” ”förmåga att ta hänsyn till och leva 
sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 



Loggbok är bra eftersom vi inte är i skolan varje dag, så följer 
du ändå med i det vi gör.

Det har fungerat bra men vissa veckor har det inte funnits 
något att skriva om.

Jag gilla Loopme men skulle vilja föreslå att vi inte har det 
varje vecka.

Det är bra att handledarna kan vara med och ha synpunkter. 
Det som kan förbättras är lite mer tid till det.

Bra men vi borde ha något där bara du kan läsa.



Denna veckan har jag fortsatt med att göra lödövningar med kopparbitar som jag 
lödigt ihopa. Det har gått betydligt bättre än först gågen eftersom jag lärt mig att 
kontrollera värmen bättre med gasbrännaren. Jag har även testat att värma upp 
gamla mynt för att få bort korrosion och smuts. Gick bra med mynt från 1800- talet 
men när jag värmde upp en 1 öring från 1677 (stort kopparmynt, väger 45 gram) så 
började det bli en häftig rök utväckling och beläggningen på myntet fattade även 
eld. Det luktade fördjävligt säkert beroende på att bly och andrar orenheter 
värmdes upp och antändes vid ytan av myntet. Var tvungen att snabbt avbryta 
experimentet och lägga myntet i betbadet för att kyla ner det och få stopp på 
rökutväcklingen. Exprimentet slutade ändå bra, fick bort beläggningen av smuts 
och korrosion och myntet blev rent och fint. Tror dock inte att jag skall göra om 
experimentet, luktade somsagt pyton och smutsen på myntetn antändes.

Låter som en bra idé att lägga ned det experimentet om inte guldsmedjan ska 
brinna upp.
2018-01-31, 12:16
Ja, det är det mest logiska.
2018-01-31, 12:17



Taggar i LoopMe

.Med handledare

.Till viss del självständigt

.Självständigt

Använt yrkesmässigt språk

Utvärderat eget arbete

Samarbete med kollegor

Löst ett problem

Tagit initiativ

Känt yrkesstolthet

Jag trivs bra

Vill prova en annan APL plats

Intressanta arbetsuppgifter

Tråkiga arbetsuppgifter

Känner mig trygg

Känner mig otrygg

Lär mig ingenting

Lärt mig mycket

Övrigt

Självständighetsgrad

Gemensamt för alla 
yrkesprogram

Trivsel och lärande på 
APL-platsen

Självständighetsgrad

Gemensamt för 
alla yrkesprogram

Yrkesspecifika 
kompetenser

Taggar i LoopMe

Med handledare

Till viss del självständigt

Självständigt

Använt yrkesmässigt språk

Utvärderat eget arbete

Samarbete med kollegor

Löst ett problem

Tagit initiativ

Känt yrkesstolthet

Helhetssyn 

Lika värde

Värdighet

Livskvalitet/Välbefinnande

Etik (integritet/delaktighet)

Hygien

Rehabiliterande/Habiliterande

Estetik

B:Ergonomi

Hälsofrämjande

Kritiskt granska/analysera

IT/digitala hjälpmedel

Engelska

Företagandets villkor



Vart är vi på väg……

Bli bättre på formativ bedömning/formativt 
förhållningssätt

Utvecklingsarbete 
där alla lärare är 
med och ingår i en 
Loopme-grupp



Historien om LoopMe

Bakgrund

Inom entreprenörskapsforskningen har man i länge brottats med frågan om hur man 

kvalitativt kan studera på vilket sätt entreprenöriella kompetenser (såsom ökad

förmåga att upptäcka och agera på möjligheter, ökad självinsikt, ökad tolerans mot 

osäkerhet, ökad social förmåga, ökad drivkraft och uthållighet mm). utvecklas och

varför. 

De forskningsmetoder som hittills använts har främst varit handlings- eller

tankebaserade. Dvs man studerar individers handlingar före och efter en

utbildningsinsats, alternativt undersöker hur individer tänker före och efter en

utbildningsinsats. Det finns dock en hel rad osäkerheter i dessa metoder då det finns

många andra saker som kan påverka individerna och det är svårt att saga exakt vad

som ledde till vilken effekt. Vi ville därför undersöka det som sker under en

utbildningsinsats.



Vår forskarfråga: 

Hur kan vi bättre studera effekten av olika utbildningsinsatser för att veta VAD som

ger starkast effekt och VARFÖR?

Metodmässig innovation:

Sedan 2011 har forsksningsteamet på Chalmers Entreprenörsskola tillsammans med Me 

Analytics, utvecklat en känslobaserade utvärderingsstrategi. Strategin bygger på den 

nyckelroll som känslor spelar i mänskligt lärande*  (Pittaway &  Cope, 2007; Postle, 

1993; Kyrö, 2005; Jarvis, 2006). 

Känslomässiga och kritiska lärhändelser ses som en mellanhand (på engelska ”proxy”) 

mellan utbildningsdesign och utvecklade (entreprenöriella) kompetenser bland elever

/ studenter. Detta kallas då för ’proxyteorin’ för att utvärdera entreprenöriell

utbildning bygger på kritiska lärhändelser som entreprenörer har visat sig uppleva när

de lär sig (Cope, 2005; Pittaway &  Thorpe, 2012; Cope &  Watts, 2000). 

Genom att empiriskt belägga starka länkar mellan typiska känslomässiga händelser och

uppbyggda entreprenöriella kompetenser möjliggörs en helt ny strategi för att

utvärdera effekter av entreprenöriell utbildning.  



Utbildningen 

anordnar aktiviteter 

som…

…vilket utvecklar 

individens 

kompetens.

Interaktion med 

omvärlden

Osäkerhet och 

tvetydighet

Arbeta i 

team

Att presentera inför 

Att övervinna 

kompetensgap

Att hjälpa andra 

människor

Skapande

Företagsskapande

Värdeskapande

Ökad uthållighet

Ökat självförtroende

Ökad 

självinsikt

Marknadsförings-

färdigheter

Ökad tolerans 

för osäkerhet

…triggar känsomässiga

händelser…

Proxy-teorin1.Via LoopMe:

fånga känslomässiga

lärhändelser

2.Via djupintervjuer:

länkas känslomässiga händelser till 

genomförda aktiviteter samt hur dessa

2.2.

1.



Mycket korta enkäter som besvaras i situationen / miljön

• Kan fånga subjektiva upplevelser med mycket hög validitet och 

reliabilitet

• En blandning mellan dagbok och enkät

•Underlättas väsentligt av att (nästan) alla idag har smarta 

mobiler

Har anpassats för syftet att fånga lärande

• Eleven själv rapporterar när något signifikant har hänt

• Bygger på människans naturliga önskan att dela emotionella 

händelser

• Förankrat i Vygotskys lärandesyn att det är mänsklig aktivitet 

som leder till lärande

LoopMe bygger på
Experience Sampling Method (ESM)



7 års aktionsforskning tillsammans med:

Drygt 2000 elever / studenter 8-58 år

gamla, och deras lärare

Drygt 100 skolor och högskolor

I 6 länder – Sverige, Norge, England, USA, 

Belgien och Turkiet

Har resulterat i:

5 artiklar publicerade i vetenskapliga

tidskrifter

1 expertgranskad artikel för OECD

2 artiklar under publicering

2 avhandlingar

10 konferensartiklar

6 rapporter



LoopMe användare idag:



martin.erberth@malmo.se


