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Abstract 

Helena Tsagalidis: ”Därför fick jag bara Godkänt… bedömning i karaktärs-
ämnen på HR-programmet”. That’s why I only pass: Assessment of pro-
gramme specific subjects in the HR-program. Akademisk avhandling i peda-
gogik, Stockholms universitet, oktober 2008. 
 
The thesis aims at establishing what teachers of programme specific subjects 
state is the foundation for their assessment in programme specific subjects – 
more precise, what is to be assessed. 

The theoretical framework of the thesis is based on social constructionism 
(Berger & Luckmann, 2007, 1966). The empirical part of the study is based 
on data gathering according to the following methods: interviews and video 
interviews – “stimulated-elicitation”.  

The respondents (15 teachers and 10 vocational trainee teachers) were 
practising teachers of program specific subjects at the Hotel and Restaurant 
Programme. The empirical data of the study has been analyzed with the fol-
lowing system concepts: types of knowledge, key qualifications, specific 
vocational knowledge and skill and levels of expertise. 

Out of the interviews seven key qualifications (Nijhof & Streumer, 1998) 
have been discerned which teachers use when they assess programme spe-
cific subjects. These are: independence, planning skills, problem solving 
skills, co-operation, customer contact, communication and power of initia-
tive.  

These qualifications can on a meta-level be divided in three dimensions: 
personal, cognitive and social/interactive (Baethge & Achtenhagen, 2007). 
As far as the social/interactive dimension concerns, which includes co-
operation and customer contact, the respondents evaluate it as the most im-
portant dimension within the Hotel and Restaurant Programme. But for the 
student, the most important dimension to focus on and strive for is getting a 
higher grade in the personal dimension which includes independence. 

It has been found that Key Qualifications include all types of knowledge 
but also a keen mind for reflection over ones actions. The types of knowl-
edge mentioned above are: theoretical knowledge, practical mastery and 
appropriate action. They are both complex and relational which the respon-
dents often assess on the level of situation focus and on the level of overall 
focus instead of on the task focus level. Appropriate action in general is as-
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sessed on the level of overall focus which on the levels of knowledge and 
skills model represents the highest level. 

The outcome from the video interviews identified five categories of pro-
gram specific subjects: understanding the vocational area, skills in working 
techniques and methods, hygiene and handling work tools, and also the abil-
ity to see the whole and to act simultaneously. It appears in this study that 
the programme specific subjects in relation to the key qualifications are as-
sessed more often on the task focus level, the lowest fundamental level. 
Considering knowledge on hygiene and work tools, they always end up on 
the task focus level. It is more difficult to determine the remaining pro-
gramme specific subject’s appropriate level since they can be placed on dif-
ferent levels of expertise. Differences in these qualifications between levels 
of expertise can be identified in skills, speed and comprehensive thinking. 
These appear to be valued more by the respondents. 

The respondents appear to be concordant when they describe of what is to 
be assessed in programme specific subjects in the Hotel and Restaurant Pro-
gramme and that’s key qualifications. They appear to be the most highly 
valued in relation to programme specific subjects which are more fundamen-
tal. Students have to retrieve knowledge even in programme specific subjects 
to achieve the degree of Pass. The respondents’ descriptions and appraise-
ments of what is assessed reflect their vocational culture where experience 
has a master role which eminently could be the main reason why an inexpe-
rienced student cannot achieve higher grade levels in programme specific 
subjects.  
 
Nyckelbegrepp: kunskapsformer, begreppsligt vetande, praktiskt behärskan-
de, omdömesgillt handlande, reflektion, nyckelkvalifikationer, specifika 
yrkeskunskaper, karaktärsämnen, kunnandenivåer. 

 
Keywords: types of knowledge, theoretical knowledge, practical mastery, 
appropriate action, reflection, key qualification, specific vocational knowl-
edge and skills, programme specific subjects, levels of expertise. 
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Förord 

År 2003 färdigställde jag licentiatavhandlingen i bedömning i karaktärsäm-
nen. Den baserade i huvudsak på lärar- och elevintervjuer, men även eleven-
käter. En av slutsatserna var att lärarna och eleverna inte spelar på samma 
planhalva i spelet kunskapsbedömning. Inte heller kunde t.ex. specifika yr-
keskunskaper tydliggöras på ett tillfredsställande sätt. För detta behövdes 
ytterligare empiri. I föreliggande studie utgörs denna empiri av filmade elev-
handlingar i verklighetsanknutna undervisningsmiljöer med ytterligare ka-
raktärsämneslärare som respondenter. De tillför en fördjupad kunskap om 
bedömningsgrunder i karaktärsämnen på hotell- och restaurangprogrammet. 

I studien spelar karaktärsämneslärarna huvudrollen. Utan deras medver-
kan var studien inte möjlig att genomföra. Därför riktar jag mitt varma tack 
till Er. Ni gav mig er tid och era beskrivningar om bedömning av kunnande. 
Jag har på bästa sätt försökt ta hand om och gestalta era beskrivningar.  

En doktorand behöver för det mesta hjälp av en mer kunnig person som 
kan ställa de rätta frågorna och ge en styrka att fortsätta framåt på den utsta-
kade vägen mot målet. Robert Höghielm, min handledare, har varit denna 
person och till Dig Robert riktar jag ett stort tack för det stöd och uppmunt-
ran Du givit under åren.  

Dessutom vill jag tacka professor Per-Olof Tång från Göteborgs universi-
tet, professor Pia Björklid, professor Astrid Pettersson samt Ph D Viveca 
Lindberg från Stockholms universitet för att Ni alla så noga granskade mitt 
avhandlingsmanus.  

Det finns alltid personer som under arbetets gång på olika sätt bidragit 
med sina åsikter och i olika skeden tagit del av manusskrifter samt kritiskt 
granskat mina texter. Därför riktar jag ett stort tack till Ph D Agneta Törn-
quist som på ett tidigt stadium har bidragit med värdefulla råd. 

Till alla i den yrkespedagogiska doktorandgruppen och medarbetarna på 
UTEP-institutionen vill jag framföra mitt tack. 

Till Brian Turner riktar jag min uppskattning för att Du i sista stund räd-
dade mig genom att med kort varsel åta Dig översättningen av min engelska 
summary. 

Min familj förtjänar en eloge. Ni har fullt ut ställt upp för mig under ti-
den. Tack till min make som oavbrutet har orkat läsa mina texter och undrat 
över innehållet. Tack Philip, min son, för att du har stöttat mig med dina 
glada tillrop och för att Du såväl fotograferat och designat omslagsbilden till 
denna bok.  
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Slutligen är min förhoppning att denna avhandling skall läsas av både bli-
vande lärare och praktiserande karaktärsämneslärare och därmedelst ge möj-
ligheter till bedömningskompetensutveckling, vilket också varit min inten-
tion. Eftersom bedömning av karaktärsämnen har visat sig vara en komplice-
rat företeelse är det i första hand praktikerna som behöver tillägna sig ett 
ökat bedömningskunnande – inte endast forskarsamhället.  

 
Andra upplaga 
Författaren vill informera läsaren att inför denna andra upplaga har redaktio-
nella korrigeringar i texten införts; sidnumrering och fotnoter har bibehållits. 
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Kapitel 1 Inledning och bakgrund

 
Intuition, stomach feeling and judgments are terms 
occurring frequently in conversation with teachers 

about their assessment practice (Eggen, 2004, p. 1). 

Eggens citat speglar några lärares beskrivningar om bedömningspraktik i 
Sverige, Norge och England. Sedan det mål- och kunskapsrelaterade bedöm-
ningssystemet infördes i Sverige 1994 har liknande uttryck uttalats av både 
lärarkollegor och lärarstuderande vid gymnasieskolan. Bedömningsfrågan 
kan uppfattas som gränslöst spörsmål över nationella gränser. Vid frågan om 
vad magkänsla är för något svarar karaktärsämneslärarna, vid gymnasiesko-
lans yrkesförberedande HR-program,1 oftast med: ”Ja, jag vet inte, men det 
ser man när en elev är duktig och det känns rätt; det är när de kan det och 
visar det.” Vissa svårigheter kan uppstå om läraren använder magkänsla som 
grund för argument om vad eleven kan och visar i skolan. Det torde finnas 
andra grunder som kan tydliggöra elevens kunnande. Det är tänkbart att an-
vändbara argument kan skapas genom att tydliggöra det som ligger till grund 
för bedömning i karaktärsämnen 2 – det jag benämner bedömningsobjekt. 

Elevernas arbetsuppgifter innehåller inom karaktärsämnen på Hotell- och 
restaurangprogrammet3 oftast sysslor som liknar de i yrkeslivet. De är an-
passade för att möjliggöra överföring av grundläggande yrkeskunskaper 
inom yrkesområdet och undervisas av karaktärsämneslärare som är yrkeser-
farna lärare inom det programspecifika yrkesområdet. Mitt intresse för be-
dömning i karaktärsämnen har sitt ursprung i iakttagelser vid kvalitetssäk-
ringsarbetet i gymnasieskolan där elevers betygsresultat redovisades. De 
flesta elever fick betyget Godkänd inom karaktärsämnen men oftast inte mer. 
Reflektionen blev: ”Hur kan det komma sig och varför får inte eleverna hög-
re betyg i de ämnen de antas vara intresserade av och har flest undervis-
ningstimmar i?” Elevfrågan ”Varför fick jag bara G?” ställdes allt oftare 
såväl till mig själv som till mina kolleger och krävde uttömmande svar. Jag 
                               
1 Hotell- och restaurangprogrammet, ett nationellt gymnasieprogram Gy2000:09. 
2 Karaktärsämnen är programspecifika ämnen som ger utbildningen dess karaktär. De innehål-
ler olika kurser som syftar till att uppnå yrkesutbildningens specifika mål. Matlagningskun-
skap och serveringskunskap är två exempel på gemensamma karaktärsämnen inom HR-
programmet.  
3 Fortsättningsvis används förkortningen HR-programmet (Gy 2000:09). 
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tror att alla gjorde sitt bästa för att förklara mål och kriterier, men orden 
räckte inte till och eleverna var inte alltid tillfreds med svaren de fick.  

Känslan av missnöje om vilka bedömningsgrunder som användes i karak-
tärsämnesbedömning ledde till föreliggande studie. Studiens syfte är att ta 
reda på vad karaktärsämneslärarna säger att de bedömer när de bedömer 
elevernas kunnande i karaktärsämnen. Utifrån karaktärsämneslärarnas utsa-
gor vill jag fokusera på identifiering och värdering av bedömningsobjekt. I 
denna studie används bedömning av kunnande synonymt med bedömning 
och kunskapsbedömning4  

I föreliggande studie kommer bedömningsobjekten operationaliseras, dels 
på övergripande nivå till kunskapsformer som härleds från det Aristoteliska 
(1967 M. Ringbom övers.) tänkandet (Gustavsson, 2004, 2000) dels till ge-
nerellt (Nijhof & Streumer, 1998) och områdesspecifikt (Singleton, 1978) 
kunnande, vilka tillsammans bildar yrkeskunnandet. Operationalisering ska-
par möjligheter till identifiering, definiering och konkretisering av bedöm-
ningsobjekten. Detta för att vi5  skall kunna hantera, tala om, argumentera 
och värdesätta det i sociala sammanhang – som t.ex. i skolans vardag vid 
bedömning av elevens kunnande. Beskrivningar av vad bedömningsobjekt 
kan tänkas vara torde vara angeläget vid bedömning av elevens kunnande, 
vilket i denna studie innebär elevens samlade kunskaper som kan omsättas i 
faktiskt handlande (NE, 2008).6 Bedömning av kunnande inom yrkesutbild-
ning i karaktärsämnen omfattar bedömning av elevens handlande och ”gö-
rande” vid utförandet av uppgifter genom vilka yrkeskunnandet övas in.  Av 
den orsaken kan det vara meningsfullt att också organisera kunskapsformer-
nas innebörd i mer praktiska begreppssystem.  

I skolsammanhang kan bedömning påverka elevens upplevelse av rättvi-
sa, likvärdighet, personliga utveckling, identitet och lärande (Broadfoot, 
1998; Shepard, 2001). Av ovannämnda orsaker kan det tänkas vara menings-
fullt att undersöka de bedömningsgrunder karaktärsämneslärarna säger vara 
väsentliga vid bedömning av kunnande samt hur de värderar dessa. De exi-
sterande bedömningsgrunderna i karaktärsämneslärarens bedömning har 
visat sig emellertid vara bristfälliga i Sverige (Korp, 2006; Lindberg, 2005; 
Lundgren, 1989).  

Reflektioner över forskningsresultat och resultatet i min tidigare jämfö-
rande undersökning om bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet 
(Tsagalidis, 2003) samt diskussioner med lärarkollegor och elever motivera-
de mig till att genomföra en fördjupad undersökning om bedömningsobjekt i 
karaktärsämnen i gymnasieskolans yrkesförberedande HR-program.  

                               
4 Sammanfattningsvis innebär dessa begrepp att läraren samlar in information och identifierar 
elevens kunnande. Mer om begreppet bedömning i kapitel Bedömning som fenomen. 
5 Ordet vi används i texten i betydelsen det generella ”vi”. 
6 NE, Nationalencyklopedin, (2008). Tillgänglig (<www.ne.se>). 
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För att ytterligare vidga synen på bedömning tecknar jag en bakgrund om 
hur olika intressenter beskriver bedömning. 

Bakgrund – bilder av bedömning 
Ofta är det bilden från olika rapporter via medier som gör anspråk på att 
beskriva verkligheten.  7 Sammanfattningsvis kan noteras att skolans kun-
skapsuppdrag och läroplanens intentioner, i debatter och diskussioner, verkar 
ha en mindre fördjupad orientering. Det är bara i undantagsfall som bedöm-
ningens förutsättningar, villkor och syfte diskuteras. Sällan redogörs för 
bedömningens komplexa natur och innehåll. Innehållet kan antas vara för 
otydligt för att diskutera om eller alldeles självklart eftersom det finns regler 
för det i skolans styrdokument.  

Kunskapsbedömning kan ses som en angelägen och påverkande faktor för 
elevernas framtida liv. I Stockholms gymnasieundersökning (Utbildningsför-
valtningen 2003, 2005) ansåg nära hälften av eleverna att rättvisa betyg och 
omdömen var den viktigaste aspekten för en fungerande skola. År 2000 där-
emot var den funktionella och lustbetonade aspekten av kunskap mer bety-
delsefull. I gymnasieundersökningen ligger det emellertid implicit ett anta-
gande att eleverna vet vad som bedöms och att de känner till lärarens be-
dömningsgrunder. Antagandet i sin tur visar ett linjärt tänkande om policy-
dokumentens styrande effekt och det faktiska genomförandet i praktiken. 
Läroplanens (Lpf94) krav på att läraren redovisar på vilka grunder bedöm-
ning görs kan inte automatiskt tolkas till att bedömningsgrunderna blir tydli-
ga. 

Nationella kvalitetsgranskningar t.ex. rapporten Betygsättningen (Skol-
verket, 2000:190) är en av de få undersökningar där dels förutsättningar för 
betygssättningsprocesser och dels resultaten av betygssättning studerades. 
Resultatet visade bristande ansvarsfördelning, avsaknad av samordning i 
bedömningsfrågor och kompetensutveckling samt avsaknad av samsyn om 
vilka krav som ställs för olika betygssteg. Detta ledde till frustration hos 
eleverna eftersom de inte viste vad som krävdes av dem. Vetskap om vilka 
grunderna för bedömning är kan antas vara en förutsättning för en likvärdig 
och rättvis sådan. 

                               
7 Vid Örebro universitet har Wiklund, M. (2006) i sin avhandling Kunskapens fanbärare: den 
goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena, analyserat utbildningsrelaterade 
artiklar från debatt- och ledarsidor under 90-talet. Resultatet visar starka negativa bilder om 
skolans ”förfall” på olika arenor. 
Ytterligare kunde man oktober 2007 läsa i en av de största dagstidningarna att ”Lärare ger 
pojkar sämre betyg”. Vid förfrågan om ytterligare information om innehållet angav skribenten 
att denne inte själv läst rapporten utan sammanfattade en sammanfattning gjort av en annan 
skribent. När man väl läst rapporten (Lindahl, 2007) visade det sig att rubriken var delvis 
missvisande. 
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Skolverkets egen lägesbedömning (2003a) bekräftade senare att det fort-
farande fanns stora och oförklarade skillnader i kvalitet och resultat i gymna-
sieskolan mellan kommuner och skolor. Några av de mer allvarliga försum-
melserna som uppmärksammades var skolans ”medvetet agerande i strid 
med de bestämmelser som har till syfte att säkra en likvärdig betygssättning” 
och att alltfler som gör kunskapsbedömningar i skolan saknar behörighet för 
yrket (a. a. s. 1). Riksrevisionsverkets rapport (2004:11) Betyg med lika vär-
de – en granskning av statens insatser visade även den att det saknades för-
utsättningar för en likvärdig betygssättning och verket utdelade skarp kritik 
till statliga myndigheter. Som ett svar på kritiken upprättades en handlings-
plan av Skolverket (2004a) för rättvis och likvärdig betygssättning. Skolver-
ket (2005a, rapport 264) slog ett år senare fast att eleverna faktiskt lyckades 
väl i sina karaktärsämnen i gymnasieskolan – de fick godkänt. Likaså ansåg 
arbetsledarna på APU-arbetsplatserna8 att elevernas förmågor var goda och 
kraven höga i skolan – inte heller här kunde man uttala sig om vad god för-
måga och höga krav innebar för alla elever. Skolverkets lägesbedömningar 
år 2006 visar slutligen att det alltjämt är en tredjedel av skolorna som har 
bristande rutiner för att säkerställa rättvis och likvärdig betygssättning.  

En försiktig slutsats är att i svenska skolor har det följaktligen, under tids-
perioden 1994-2006, i allmänhet praktiserats otillräckliga bedömningsförfa-
randen av olika orsaker. Dessutom saknas det vetenskaplig kunskap om vad 
som ligger till grund för kunskapsbedömning i skolans bedömningspraktik.  
Den genomförda litteraturstudien avseende bedömningsforskning, som redo-
visas i forskningsöversikten (Kap 3) visar att det saknas undersökningar som 
belyser de grunder elevernas prestationer bedöms på i den dagliga prakti-
ken.9 Kunskapen om vad karaktärsämneslärarna bedömer i karaktärsämnen 
borde hjälpa både karaktärsämneslärare och elever att bättre förstå bedöm-
ning och därmed skapa möjligheter till utvecklandet av bedömningspraktiker 
och tydliggörandet av bedömningsgrunder i klassrummet. 

Studier om bedömning i gymnasieskolan tar sällan fasta på de yrkesförbe-
redande programmens särskilda karaktär även om ca femtio procent av gym-
nasieeleverna, i några skolor upp till 70 procent (2007), studerar där. I före-
liggande studie lyfts bedömning av kunnande utifrån ett karaktärsämnesper-
spektiv fram. Fokus i denna studie läggs på bedömning av elevens kunnande 
i karaktärsämnen. Detta sker dels genom att identifiera karaktärsämneslära-
rens bedömningsgrunder i karaktärsämnen, dels hur dessa grunder värderas. 
Identifiering av bedömningsgrunder kan antas öka både genomskinligheten 
och möjligheten till likvärdighet i bedömning. Mot denna bakgrund formule-
ras studiens syfte och frågeställningar. 
                               
8 Den Arbetsplatsförlagda utbildningen är för eleven en praktikperiod på ett externt företag 
som skolan samarbetar med. APU-tiden är minst 15 veckor under utbildningstiden. 
9 2006 januari och februari genomfördes en undersökning om kunskapsbedömning i Sverige. 
Två avhandlingar hittades som hade utgångspunkten i bedömningsfrågor i gymnasieskolan, 
men ingen av dem hade frågan om bedömningsunderlag som egen forskningsfråga. 
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Syfte och frågeställningar 
Sedan det mål- och kunskapsrelaterade bedömningssystemet infördes har det 
förflutit 14 år, 1994-2008.  Det kan emellertid noteras att det råder en viss 
osäkerhet i frågan om vad som ligger till grund för bedömning i gymnasie-
skolan. Det som däremot explicit har tydliggjorts är vad som skall ligga till 
grund för kunskapsbedömning i Läroplanen 1994 och i kursplanerna. 

Yrkeskunnandet omfattar både yrkesspecifikt kunnande och generella 
kompetenser/kvalifikationer. Yrkesspecifika kunskaper inom HR-
programmet kan beskrivas i ”att göra” termer: att kunna laga mat eller serve-
ra mat och dryck. Generella kompetenser/kvalifikationer t.ex. läs och skriv-
färdigheter är nödvändiga både i arbets- och samhällslivet och kan identifie-
ras inom alla yrkesområden. Lite har i ovannämnda rapporter åstadkommits 
för att utveckla karaktärsämnesbedömningen i gymnasieskolan. Det kunnan-
de som bedöms av karaktärsämneslärarna i klassrumssituationer är därmed 
bristfälligt analyserat och redovisat.  

Mitt forskningsintresse är bedömning av kunnande för att kunna få förstå-
else för vad som ligger till grund för bedömning i karaktärsämnen. Som tidi-
gare berörts är syftet med studien att ta reda på vad det är som karaktärsäm-
neslärarna säger att de bedömer när de bedömer elevernas kunnande i karak-
tärsämnen på HR-programmet.  

Utan ett tydliggörande av vilket kunnande som anses vara viktigt i be-
dömningssammanhang, och hur detta kunnande värderas, saknas det grund-
läggande förutsättningar för en dialog som kan ligga till grund för öppenhet 
om bedömningsgrunder och deras betydelse. Hur lärarna värderar kunnandet 
berättar för oss vilket kunnande som är mer eller mindre värdefullt och ger 
högre eller lägre utdelning i form av betyg i karaktärsämneskurser.  
 
Mina forskningsfrågor är:  

 Vilka kunskapsformer kan identifieras i karaktärsämneslärar-
nas utsagor vid bedömning i karaktärsämnen?  

 Vilket innehåll och vilka kännetecken kan urskiljas i de identi-
fierade kunskapsformerna?  

 Hur värderas dessa? 
 

Tydliggörandet av bedömningsobjekt, lärarnas bedömningsgrunder, kan 
tänkas leda till mer explicita beskrivningar av de kännetecken som ligger till 
grund för bedömning i karaktärsämnen. Därmed kan förståelse utvecklas för 
bedömning av kunnande som företeelse i karaktärsämnen. Min förhoppning 
är även att undersökningen bidrar till ökad förståelse för bedömning bland 
lärare, lärarstudenter och rektorer.  
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Avgränsning 
Hotell- och restaurangprogrammet har två nationella inriktningar: hotell 
samt restaurang och måltidsservice. Inom restaurang och måltidsservice 
utbildas kockar och servitörer. Det är denna inriktning som föreliggande 
studie handlar om. Undervisningen bedrivs ofta i en verklighetsanknuten 
miljö inom restaurang och måltidsservice med yrkesrelaterade arbetsuppgif-
ter. Därför är det angeläget att undersöka bedömning av kunnande i skolan 
vars miljö liknar elevernas blivande arbetsplats för att få kunskap om vad 
som bedöms. 

Avhandlingens disposition  
Avhandlingen omfattar åtta kapitel. Första kapitlet beskriver bakgrunden till 
studien, dess syfte, frågeställningar och motiv. 

Studiens inramning, dess avgränsning och HR-programmet beskrivs i ka-
pitel två. Kapitlets fokus är att ge en övergripande bild av HR-programmet. 
Det specifika inom HR-programmet är undervisningsmiljön i karaktärsäm-
nesundervisningen. Den är i mycket hög grad verklighetsanknuten. Vidare 
redovisas några av de aktuella utvecklingsmöjligheter som finns efter avslu-
tat gymnasieutbildning inom hotell och restaurangområdet. 

Utifrån ett bedömningsperspektiv skildras aktuella Europeiska aktiviteter 
i kapitel tre. I flera Europeiska länder arbetar man med bedömningsfrågor 
såväl nationellt som internationellt. Det internationella arbetet fokuserar på 
att skapa utvärderingsmetoder för att värdera och jämföra yrkesutbildningars 
resultat på internationell nivå. Vidare redogör jag för tidigare forskning, 
rapporter och undersökningar inom området med betoning på bedömning i 
praktiska ämnen. Denna forskning beskrivs först i form av allmänna tenden-
ser och därefter mer specifikt om senare tiders bedömningsforskning. De 
allmänna tendenserna som identifierats har alla i stort sett fokuserat på be-
tygsfrågan och inte på vad som ligger till grund för betyget. Vidare redovisas 
ett fåtal avhandlingar som anknyter till bedömning och yrkeskunnande. Där-
efter tas upp tre forskningsöversikter. Forskningsöversikten (Korp, 2003) tar 
upp den internationella delen av bedömningsforskning och (Lindberg, 2005) 
tar upp den aktuella svenska bedömningsforskningen. Till sist görs ett kort 
nedslag i övrig svensk bedömningsforskning. 

I kapitel fyra tas bedömning upp utifrån ett social konstruktionistiskt per-
spektiv. Yrkeskunnande, kunskap i handling och förtrogenhetskunskap redo-
visas. Vidare förklaras de analysbegrepp som ligger till grund för den empi-
riska studien.  

Enligt styrdokument förutsätts att bedömning av kunnande genomförs i 
samverkan med lärare och elever. Det innebär att tolkningar av nationella 
betygskriterier bör göras. Denna tolkning är en process och sker med hjälp 
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av språket. Med hjälp av språket kan gemensamma begreppssystem av före-
teelser skapas. Dessa språkliga konstruktioner, våra begreppssystem, kan 
sedan lättare förstås av andra och överföras mellan individerna, t.ex. mellan 
elever och lärare. Empirin i studien är karaktärsämneslärarnas utsagor. Med 
hjälp av konstruktioner kan begreppssystem ur lärarnas utsagor konstrueras i 
syfte att hjälpa elever och lärare i tydliggörandet av bedömningsgrunder i 
kunnande.  

Genomförandet av undersökningen beskrivs i kapitel fem. Metoder, un-
dersökningens design, databearbetning, analys och tolkning av data redogörs 
i respektive ordning. Slutligen resonerar jag om studiens trovärdighet. 

Empirin är insamlad periodvis under en tid av ca 7 år och innefattar inter-
vjuer och reflektioner över filmerna med karaktärsämneslärare. Ur intervju-
erna har kännetecken av det generella kunnandet identifierats och lärarnas 
bedömningsskala utarbetats. Ur filmreflektionerna har det yrkesspecifika 
kunnandet urskiljts. 

I sjätte kapitlet redovisas studiens resultat utifrån empiriområdena.  
Intervjuerna redovisas i form av: 

 nyckelkvalifikationer, kunskapsformer och kunnandenivåer. 
Denna del baserar sig till viss del på författarens tidigare licentiatavhandling 
(Tsagalidis, 2003) men intervjuempirin har analyserats om utifrån nivå och 
kunskapsperspektiv. Vidare har vissa justeringar gjorts i begreppssystemet 
nyckelkvalifikationer. I denna resultatdel används ett europeiskt begreppssy-
stem (Baethge & Achtenhagen 2007; Nijhof & Streumer 1998) och jag iden-
tifierar ur min egen empiri deras kännetecken. Vi kommer att bekanta oss 
med sju nyckelkvalifikationer. 
Filmreflektionerna redovisas i form av: 

 specifika yrkeskunskaper, kunskapsformer och kunnandenivå-
er.  

I denna resultatdel konstruerar jag ett begreppssystem inom det yrkesspecifi-
ka området inom HR-programmet. Ur filmmaterialet har fem kategorier kun-
nat urskiljas. Förteckning över filmsekvenserna finns i bilaga 2. 

För att bättre kunna illustrera resultatdelen följer en CD-skiva med mo-
ment hämtade från filmerna 1-5. Moment från filmsekvenserna (bilaga 3) är 
både sådana som explicit redovisats i studien men även övriga. 

Begreppssystemet kunskapsformer som används i studien är ett erkänt be-
greppssystem som härstammar från Aristoteles kunskapssyn. Kunnandenivå-
er har däremot konstruerats ur intervjuutsagor. Vi kommer att bekanta oss 
med tre kunnandenivåer. 

Den teoretiska förståelsen av resultaten diskuteras i det sjunde kapitlet ut-
ifrån den teori som har använts i undersökningen. I denna del diskuteras 
spänningen mellan de olika begreppssystemen och studien summeras.  
Slutligen, i den åttonde delen, sammanfattas studien på engelska. 
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Kapitel 2 Inramning  

Avsikten med detta kapitel är att ge en bild av HR-programmet, därför be-
skrivs här dess struktur, innehåll och utvecklingsmöjligheter.  

Hotell- och restaurangutbildning 
År 2007 var hotell- och restaurangprogrammet (Gy2000: 09)10 ett av 17 

nationella program i Sverige.11 Sedan 1994 är gymnasieutbildningen decent-
raliserad, målstyrd, treårig och kursutformad. Kursutformningen innebär att 
utbildningen är indelad i flera kurser inom ett ämne. En fullständig utbild-
ning på ett nationellt program omfattar 2500 poäng oavsett inriktning. En 
veckas heltidsstudier motsvarar 25 poäng. Samtliga nationella program inne-
håller kärnämnen, gemensamma karaktärsämnen, valbara ämnen, individu-
ellt val och projektarbete. Läsåret 06/07 hade de nationella programmen 
totalt 138 ämnen och 883 kurser. Läsåret 07/08 hade HR-programmet totalt 
24 ämnen med 45 kurser.12

I gymnasieutbildningen ingår åtta kärnämnen (teoretiska ämnen), åtta 
gemensamma karaktärsämnen (yrkesämnena) och åtta valbara ämnen. Kärn-
ämnen är lika för alla utbildningsprogram medan karaktärsämnen varierar 
beroende på inriktningen. De åtta karaktärsämnena inom HR-programmet 
innehåller både praktiskt inriktade kurser såsom yrkesteknik och kurser med 
rent teoretiskt innehåll, t.ex. näringslära. Eleven får ett betyg efter varje av-
slutad kurs.13 En elev kan ha cirka 30 betyg efter en avslutad fullständig 
gymnasieutbildning med 2500 poäng.  

Under utbildningstiden skall eleverna erbjudas arbetsplatsförlagd-
utbildning (APU-praktik) under minst 15 veckor (Prop. 1991/92:95; Prop., 
1990/91:85). APU-handledarna ger ett omdöme om elevernas arbete under 
praktiktiden och kan lämna sina synpunkter till skolans kontaktperson, som 

                               
10 Hotell- och restaurangprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommen-
tarer (2000). Upplaga 1. Borås: Skolverket och Frizes. 
11 År 2006 var HR-programmet det 5:e största nationella programmet och erbjöds i 141 skolor 
med totalt 14 131 elever varav cirka hälften gick på restaurang och måltidsservice. 
(<www.skolverket.se/statistik>)      
12 Ämnet svenska som andraspråk bortser jag från i denna summering. 
13 Antal elever på HR- programmet med slutbetyg läsåret 2004/05 var 3455 vilket är 5,49 
procent av totala antalet slutbetyg (Skolverkets statistik 2006-03-30). 
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oftast är en lärare med uppgift att ta hand om APU-administrationen. Kon-
taktpersonen kan i varierande utsträckning besöka eleverna på praktikarbets-
platsen och därmed följa upp den arbetsförlagda utbildningen.  

Utbildningen sker oftast i en näst intill autentisk miljö i ett restaurangkök 
och tillhörande matsal, d.v.s. en verklighetstrogen miljö med krav på resultat 
och med externa gäster som konsumerar elevernas produkter. Saknar skolan 
egna lokaler kan karaktärsämnesundervisningen förläggas till ett hotell eller 
en restaurang med utbildade karaktärsämneslärare och ändamålsenliga lä-
randemiljöer.  

Gymnasieungdomar som arbetat en tid inom restaurangbranschen kan 
fortbilda sig inom yrket på högskolenivå.14 Sverige har också ökat kompe-
tensen bland arbetskraften, i enlighet med EU ländernas gemensamma ut-
bildningsprogram, genom att satsa på livslångt lärande för alla.15  

De styrdokument som för närvarande gäller inom gymnasieskolan, 
(Gy2000:09; Lpf94; SFS 1985:1100), bör inte uppfattas som passiva skrifter 
utan som dynamiska dokument som minst följer samhällsutvecklingen men 
helst visar vägen. Yrkesutbildningen måste även den utvecklas och kunna 
möta arbetsmarknadens krav på utbildad arbetskraft såväl på antal utbildade 
inom yrkesområdet som på kvaliteten på den utbildade arbetskraften. Yrkes-
utbildningen står nu återigen16 inför en omstrukturering vilket får konse-
kvenser för hur den kommer att organiseras. I februari 2007 lades ett nytt 
direktiv (dir. 2007:8) fram om utvecklandet av hela gymnasieskolan. I den 
föreslås tre gymnasieexamina: gymnasieexamen med högskolekompetens, 
yrkesexamen och lärlingsexamen. I direktiven aktualiseras frågan om yrkes-
examen och lärlingsexamen vilket innefattar frågan om bedömning av yr-
keskunnande. Bedömningsfrågan som generell fråga kvarstår således även 
om själva utbildningsformen omorganiseras. Läroplanernas texter förändras 
och uppdateras kontinuerligt men företeelsen bedömning som sådan den kan 
tänkas bestå. 

                               
14 Grythyttans restauranghögskola vid Örebro universitet, Umeå universitet och Göteborgs 
universitet. Professurer inom områden måltidsverksamhet och kostvetenskap har även inrät-
tats. 
15 T.ex. Kunskapslyftet under perioden 1997-2002 (SOU 1997:158), Kvalificerad Yrkesutbild-
ning (KY) inom vuxenutbildningen (Ds 2000:33; SOU 1995:38) och Yrkesteknisk Högskola 
(YTH). År 2008 har även ett förslag om Yrkeshögskola lagts fram (dir. 2007:50). Utredning 
om införandet av en yrkeshögskola. (2000). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
16 Se t.ex. propositionen 1983/84:116 där det skisserades riktlinjer för en utredning om yrkes-
utbildning och prop. 1987/88:102 i vilken en treårig försöksperiod för yrkesutbildning före-
slogs samt prop. 1990/91:85 som ledde till dagens läroplan Lpf94. 
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Kapitel 3 Forskningsöversikt, utredningar och 
utveckling 

Europaperspektiv17

Inledningsvis görs en utblick av bedömning utifrån ett europeiskt perspektiv. 
Detta görs p.g.a. att ett av begreppssystemen som används i analysen har sitt 
ursprung i det europeiska tänkandet om kvalifikationer. Därefter försöker jag 
identifiera nationella framträdande drag om kunskapsbedömning utifrån 
undersökningar, rapporter och offentliga utredningar om skolan. Slutligen 
fokuserar jag på forskning om kunskapsbedömning i gymnasieskolan i Sve-
rige. 

I det senaste bidraget i kunskapsspridning om EU-ländernas skolsystem 
har en översiktlig jämförande bild av tio18 EU-länders utbildningar redovi-
sats (Skolverket, 2007). I rapporten slås fast att ”yrkesutbildningens innehåll, 
                               
17 Vid informationssökning i ERIC EBSCOThost med sökord ”assessment and vocational 
education and student evaluation” publikationstyp: avhandling, blev resultatet den 30 mars 
2006, 0 träffar. Likaså resulterade sökningen i ERIC Academic Search Elite till 0 träffar. 
Vidare gjordes en sökning med samma sökord som ovan med publikationstyp: alla publika-
tioner. Resultatet blev 15 träffar ur The Journal of Vocational Edcation Recearch (JVER) och 
The International Journal of Vocational Education and Training (IJVET). Nedan görs en 
tendensredovisning utifrån artiklarnas innehåll.  
1. Testning och bedömning av färdigheter (Conlon, 2005; Norton, 1987; Office of Technolo-
gy Assessment, 1994; Parks, 1987; Plotnick, 2004; Stecher, 1997; Van Loo & Toolsema, 
2005). 
2. Test- och bedömningskulturer och processer (Rust, 2005; Verhoeven & Devos, 2005).  
3. Autentisk bedömning (Cumming & Maxwell, 1999; Curtis, 2003; Gulikers et al., 2004; 
Haney, 1996; Linn, 1997; Madaus & O´Dwyer & Laura, 1999; Onwuegbuzie, 2000; Tanner, 
2001) 
4. Portfoliobedömning (Pollari, 2000), återkopplingens betydelse för elevers utveckling och 
kunskapsbedömning (Weaver, 2006). Lindströms prisbelönta artikel om kreativitet och be-
dömning i bildskapande har tillkommit 2006. 
5. Bedömningsstandarder (Price, 2005) och livslångt lärande (Aarkkrog, 2005). 
I ERIC, Academic Searche Elite med sökord ”assessment in vocational education” alla publi-
kationstyper, blev reultatet 18 träffar. Följande grupperingar kan göras utifrån dessa artikel-
träffar:
a) Nationella värderingar av tekniska utbildningar och vårdutbildningar b) Om bedömnings-
former inom yrkesutbildningen (Stecher, B., M., et al., 1997), c) Lärarutvärderingar om ut-
bildning och policyvärderingar av yrkesutbildningar i syfte att utveckla och förbättra olika 
yrkesutbildningar. 
18 De 10 länderna är: Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Storbritanni-
en, Skottland, Tyskland och Österrike. Den internationella statistiska informationen grundar 
sig på och av EU, OECD, UNESCO och UNICEF insamlade data. 
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resurser, organisation och resultat m.m. är för övrigt de mest svårfångade 
delarna av utbildningssystem…” (a. a. s.76). Jämförelse mellan ländernas 
uppföljningssystem samt bedömning av elevernas lärande och resultat visar 
att de andra länderna ägnar mer uppmärksamhet och resurser åt dessa i jäm-
förelse med Sverige. De flesta länderna har inom yrkesutbildningen ett ”dub-
belt” bedömningssystem i vilket både interna och offentligt reglerade externa 
bedömningar används. Nederländernas kunskapsbedömning inom yrkesut-
bildningar fokuserar särskilt på bestämda yrkeskvalifikationer på fyra nivåer 
och skiljer sig därmed från de övriga.19 Vidare ser det ut som att kunskaps-
bedömningen utvecklas och förstärks i de redovisade länderna i allmänhet 
och i Frankrike, Italien och Spanien i synnerhet. För närvarande pågår det i 
Skottland ett omfattande skolreformarbete (a. a. s.73) i vilket förbättring av 
bedömningssystemet på alla strukturnivåer ingår. 

Frågan om möjligheter att internationellt värdera och jämföra yrkesut-
bildningar har för närvarande aktualiserats på Europanivå. Arbetet med att 
skapa verktyg för värdering pågår och pilotprojekt har påbörjats. Syftet med 
detta är inte att värdera innehållet i utbildningar utan värdera färdigheter och 
attityder som eleverna förväntas ha utvecklat (Baethge & Achtenhagen, 
2007; DeSeCo, 2005). 

Hur har kunskapsbedömning hanterats i Sverige?  
Axelsson (1977) har i samarbetet med SÖ och SCB i en utvärdering av de 
två-åriga yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan (UTYRK) bland annat 
undersökt betygsfrågan. Undersökningspopulationen var 23375 individer 
med avgångsbetyg 1974. De ansåg att betyget och därmed bedömningen av 
kunskap och kunnande i skolan har en väsentlig betydelse för elevens själv-
bild. Självbilden förefaller påverka hur framtiden utformas; bedömningen 
kan anses vara en del av elevens identitetsprocess i skolan. Forskningsinrikt-
ningen har i stort handlat mer om betyg än om bedömning (Andersson, H., 
1991; Andersson, P., 2000; Kvale, 1980; Månsson & Hamrin, 1976; Smith, 
1991; Wedman, 2000, 1983). 

En av tendenserna är att bedömningsfrågan inte har haft övertaget i dis-
kussioner och utredningar på 90-talet och således inte varit tongivande. Även 
här har frågan om betygens värde och likvärdighet varit dominerande (SFS 
1985:1100; SFS 1997:1212 kap. 1, §2), vilket kan förstås mot bakgrunden av 
80-talets strävan efter kvalitet i utbildningen.  

                               
19 Verhoeven, J. C. och Devos, G. (2005) fann i deras undersökning bland 1274 gymnasielära-
re att lärarna lever i testkulturen i stället för bedömningskulturen. School Assessment Policy 
and Practice in Belgian Secondary Education with Specific Reference to Vocational Educa-
tion and Training. Assessment in Education: Principle, Policy and Practice, vol. 12(3), pp. 
255-274. 
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Rätten till likvärdighet har senare modifierats till att sträva efter likvär-
dighet (Skolverket, 2004b). 

En annan tendens under 90-talet har varit anknytningen mellan skola och 
arbetsliv. Helgeson (1989:05; Helgeson & Johansson 1994:06, 1992:39, 
1990:10) lyfter fram arbetslivets kvalifikationsfrågor men också hur skolan 
kan anpassa sig till arbetslivets utveckling. Kunskaper som individer skaffat 
sig själva under hela sin livstid,20 har blivit värdefulla både för denne själv, 
för arbetsmarknaden men även för samhällsekonomin. Inom arbetslivet har 
validering21 av det reella kunnandet därmed fått stor uppmärksamhet. Vali-
deringsdelegationen inrättades 2003 och har arbetat med att skapa underlag 
för en gemensam struktur för validering i Sverige.22 År 200523 genomfördes 
25 000 valideringar med tiotusen individer, vilket internationellt anses vara 
högt. I dessa tendenser ligger bedömningsfrågan implicit i studierna, men 
frågan kvarstår dock hur skolans bedömningar har gjorts explicit? 

Under decenniets första sju år har bedömningsdiskussioner bland lärare i 
gymnasieskolorna handlat mycket om tolkning, konkretisering och använd-
ning av de nationella betygskriterierna. Århundradet började med att Skol-
verket gav ut ett nytt tydliggörande direktiv om kunskapsbedömning 
(SKOLFS, 2000:134), vilket indikerade att bedömningssystemet visade på 
tydliga problem bland användarna. Kunskapsrelaterad betygsproblematik vid 
rangordning till högre studier och gymnasiebetygets prognosvärde, betygets 
validitet och reliabilitet som betygets värde, har varit det innehåll i studier 
som kommit ut på 2000-talet (Cliffordson, 2004; Cliffordson & Berndtsson, 
2007; Wedman, 2000; Wikström, 2005). Nationella utredningar har varit det 
dominerande underlaget i bedömningsdiskussioner. 

Svenska forskningsöversikter  
Med hjälp av en integrerad forskningsöversikt över psykologi, beteendeve-
tenskap, neuromedicin och fysiologi, har Björklund (2008) skapat en neuro-
didaktisk modell för hur experters egenskaper och förmågor byggs upp un-
                               
20 ”Genom validering får dessa personer möjlighet till en utbildning som tar hänsyn till deras 
befintliga kunskaper, vilket kan göra att deras utbildningstid minskar. Detta bör vara en fördel 
för såväl individ som samhälle”. (<www.valideringsdelegationen.se>). 
21 Regeringens definition på validering är: ”Validering är en process som innebär en strukture-
rad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som 
en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” (Ds 2003:23 s. 19). 
22 Dess syfte är att i första hand klarlägga individens reella kunskapsnivå och anpassa innehål-
let i och/eller förkorta studietiden för den enskilde, i anslutning till vägledning för att definiera 
utgångsnivå för vidare studier samt för att dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter 
inför ansökan om anställning eller i samband med personalutveckling på arbetsplatsen. 
www.valideringsdelegationen.se (2006-04-15). I Skellefteå har man skapat/håller på och 
skapar ett system för validering av den reella kunskapen. 
23Valideringsdelegationens lägesrapport (2005) Valideringsdelegationens erfarenheter av 
utvecklingen inom validering Dnr: VLD 2005:1185. 
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der praktisk erfarenhet i en specifik kontext. Författaren skildrar ett implicit 
minnessystem som lagrar kontext och situation. Den arbetar parallellt med 
det explicita minnessystemet vid erfarenhetsbaserad kunskapsbildning och 
bedömning av komplexa situationer. Resultatet bygger på neurologiska stu-
dier av den mänskliga hjärnan med hjälp av PET-kameror.24 Genom att för-
stå de explicita och implicita inlärnings- och minnessystem som tvåstegssy-
stem argumenterar författaren för att både ”teoretisk och praktisk problem-
lösande sker med hjälp av båda inlärningssystemen” (a.a. s. 132). Problema-
tiken aktualiseras särskilt vid tillägnandet av s.k. praktiska färdigheter. När 
inlärnings- och minnessystem kan förstås som samverkande minskar behovet 
av att upprätthålla dikotomin praktik/teori.   

En forskningsöversikt som Korp (2003) genomfört utgår ifrån provens be-
tydelse men lyfter även fram en rik internationell bedömningsforskning. 
Däremot har såväl det vetenskapliga intresset som empiriska studier om be-
dömning varit jämförelsevis få i Norden. Två av frågorna som bland annat 
belyses i forskningsöversikten är: ”… hur kunskapsbedömning sker?” och 
”…vilka slags kunskaper som olika prov och andra slags bedömningar syftar 
till att ’komma åt’…?” Studien efterfrågar också fortsatt forskning om kuns-
kapskvaliteterna25 och vad som ligger till grund för kunskapsbedömning. 
                               
24 PET positronemissionstomografi. PET-kamera ”används för att diagnostisera tumörer och 
för att följa effekterna av en behandling”.  
Tillgänglig: 2008-09-05(<http://www.cancerfonden.se/templates/Information____374.aspx>) 
25 Kunskapskvaliteter: Begreppet kvalitet har sitt ursprung i industrins ”linjära” tänkande om 
produktion och definieras i allmänhet utifrån en vara eller tjänst och dess förmåga att tillfred-
ställa kunden, eller helst överträffa kundens behov och förväntningar. Inom den offentliga 
sektorn uppfattas kvalitet mer som kundens subjektiva bedömning än omdömet om en förete-
else som har ett värde för individen. Inom skolans område diskuteras kvalitetsbegreppet i 
termer av uppnådda nationella mål på verksamhetsnivå vilka går att utvärdera. Vernerssons 
(2006) studie om kvalitetsbegreppet, bl. a. inom utbildningsområdet, visar begreppets stora 
omfång. Han kategoriserade utsagorna i tre huvudgrupper med undergrupper: uppräknande-, 
interaktiv- och helhetsorienterad. Inom kategorin uppräknande ingår lärarnas undervisning 
och elevernas lärande, alltså det pedagogiska arbetet. Inom kategorin interaktiv tas bl. a. det 
mänskliga mötet i skolan och utvecklingen hos individen upp som indikator på kvalitet. I 
gruppen helhetsorienterad uppfattas begreppet som komplext i och avhängigt av våra uppfatt-
ningar. Beroende på de sociala och kulturella kontexterna får våra uppfattningar olika innehåll 
och värden.
I dag används begreppet från uppfyllandet av kravspecifikationer till förmågan att kunna 
tillfredställa kundens behov och vidare till en kontinuerlig förbättring av verksamhetens alla 
processer.  
Vad är då skillnaden i kvaliteterna i kunskaper? Man kan fråga sig vad det är som bestämmer 
kunskapskvalitén? Ibland kan det vara fakta och ibland ett gott omdöme helt beroende på 
situationen – kunskapsformen är alltid bunden till situationen medan kvalitet är bunden till 
individens uppfattning. Styrdokumenten anger att det är graden av (eller kvaliteten i) skicklig-
het, förmågan, förtrogenheten o.s.v. som tillsammans utgör skillnaden och leder till olika 
betygsteg. Om vi kan definiera kvalitet och skicklighet kan eventuellt graden av skicklighet 
urskiljas inom ämnen. 
Inom yrkesutbildningen, framför allt i karaktärsämnen, kan förståelsen identifieras i handling-
en, i processen och i produkten (jfr Gustavsson, 2000; Janik, 1996; Molander, 1996; Rolf, 
1995). Det centrala för karaktärsämneslärarnas bedömningskunskap är att kunna identifiera 
handlingskunskapens nivåskillnader samt kompetensen och skickligheten i kunnandet. Ett 
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Frågan om kunskapsbedömning i praktiska ämnen tas upp i översikten i form 
av autentisk bedömning och tillämpningsbedömning. 

Lindberg (2005) har i sin tur genomfört en översikt över hela det svenska 
utbildningssystemets bedömningsforskning. I sin artikel om ”Svensk forsk-
ning om bedömning och betyg 1990-2005” drar hon slutsatsen att det finns 
få svenska studier om bedömning i gymnasieskolan samt att det saknas be-
skrivningar av den konkreta bedömningspraktiken i skolan. Studierna visar 
på att kunskapsbedömning som begrepp är snävt, vilket indikerar att det kan 
förekomma i skolorna en alltför ensidig tillämpning. 

Både Korp och Lindberg har således kommit fram till samma slutsats om 
den forskning som finns nämligen att bedömningsforskning i Norden är satt 
på undantag och det som påträffas fokuserar mer på hur bedömning görs än 
på vad som bedöms. 

Allmänt kan sägas att forskning om kunskapsbedömning i gymnasiesko-
lan handlar i de flesta fall om psykometriska studier (Lindh, G., Lindh-
Munther, A., m.fl., 2004) vilka bygger på kvantitativ testning av mänskliga 
beteenden med hjälp av statistiska metoder. Psykometri kan beskrivas som 
en statistisk disciplin som avser att kvalitetsgranska psykologiska tester. Den 
avser således att utvärdera tester som säger sig mäta individens psyke eller 
personlighet. Empirin som insamlats med hjälp av dessa tester utvärderas, 
bearbetas och redovisas kvantitativt sedan. Genom att kvalitetsgranska tester 
kan validitet och reliabilitet i undersökningar bestämmas. 

Inom bedömningsforskning har det bedrivits undersökningar med ut-
gångspunkt i centrala prov och nationella kursprov i kärnämnen i avsikt att 
utvärdera skolans måluppfyllelse (Skolverket, 2003a, 2002a) och hur dessa 
påverkar undervisning och elevers lärande. Detta ledde till undersökningar 
som kan förknippas med intagning till högskolan samt jämförelsen mellan 
gymnasiebetyg och högskoleprov som urvalsinstrument (se t.ex. Wikström 
2005). Validitetsfrågor vid kunskapsbedömning samt kvalitetsbedömningar 
av skolan är andra områden inom bedömningsforskning som genomförts.  

Hur ser då bedömningsforskningen ut i gymnasieskolan? 

Forskning om bedömning i gymnasieskolans 
yrkesförberedande program 
Korp (2006) har utifrån ett reproduktionsteoretiskt perspektiv intervjuat rek-
torer, lärare och elever och undersökt i sin avhandling vilken funktion de 

                                                                                                                             
exempel på nivåskillnader i kunnande kan vara regelföljandet hos elever i början av utbild-
ningen och den mer säkra förmågan att klara av oförutsedda händelser i okända och/eller 
otydligt definierade situationer hos en årskurs 3 elev.  
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nationella proven26 har i betygsättningen på de valda programmen27. Resulta-
tet visar stora variationer i användningen och Korp finner även, inte helt 
oväntat, att inte alla lärare integrerar lärande och bedömning. Författaren 
drar slutsatsen att miljöer och traditioner inom olika utbildningar ger olika 
tillgång till kognitiva verktyg. Eftersom högre kognitiv förmåga oftare förut-
sätts leda till högre betyg i dessa ämnen är miljöer och, som jag ser det, till-
gång till kvalitativa kulturella verktyg en förutsättning för likvärdighet i an-
vändningen av nationella prov i gymnasiet. Således är också jämbördig un-
dervisningsmiljöer en förutsättning för likvärdig bedömning; en för det mes-
ta bortglömd aspekt.  

Vidare finner Korp belägg för att inom yrkesutbildningarna BF och BP28, 
påverkar inte oväntat även elevens beteende och attityd betyget.29 Ett exem-
pel på detta är lärarcitatet ”jobbar ordentligt”, som beskriver hur eleven arbe-
tar i klassrummet, som kan ge ett bättre elevbetyg. Ett av utbildningsmålen 
med förberedande yrkesutbildning är att lära eleverna arbeta inom yrkesom-
rådet på ett yrkesmässigt sätt. Det är också tänkbart att adekvata bedöm-
ningskriterier saknas och att viktiga parametrar för bedömning av yrkeskun-
nande har i mindre omfattning uppmärksammats. En rimlig tanke är att för-
fattaren ser på alla utbildningar utifrån en utgångspunkt; den teoretiska. 

Lindberg (2003) har i sin avhandling undersökt hur införandet av god-
kändgränsen har förändrat lärarnas30 arbete och vilka konsekvenser detta fått 
för eleverna. Lärarnas samtal om kunskap och bedömning har förändrats till 
att bli mer kollegiala och sker i ämneskollegiet på lärarnas eget initiativ. 
Lindberg beskrev hur yrkeslärarna uttryckte att betygssystemet legitimerade 
deras krav på elevernas kunskaper för godkänt betyg. Konsekvenserna av 
införandet av godkändgränsen för elever var den ökade tydligheten mot ele-
verna om kursmålbeskrivningar och betygskriterier. Fokus har flyttats från 
högpresterande elever till dem som riskerar att inte bli godkända. Lindbergs 
undersökning berikar kunskapen om hur kriterier uppfattas av lärarna och 
hur de kan använda styrdokument på ett mer målinriktat sätt, vilket i sin tur 
ökar förståelsen för bedömningsfrågor och metoder.  

Peter Andersson (2000) har undersökt hur 100 gymnasie-, vuxen- och 
folkhögskolestuderande erfar studier och skolans bedömning samt högskole-
                               
26 Näslund, L. (2004) har genomfört en liknande studie om nationella prov i grundskolan. 
Prövostenar i praktiken. Grundskolans nationella provsystem i ljuset av användares synpunk-
ter. Stockholm: Skolverket. (Publikationer).  
27 Program som ingick i undersökningen: BF, Barn- och fritidsprogrammet; BP, Byggpro-
grammet; NV, Naturvetenskapligt program och SP, Samhällsvetenskapligt program samt MP, 
Medieprogrammet. Nationella prov finns i kärnämnen svenska, engelska, matematik och 
svenska som andraspråk vilka ingår i alla nationella program. 
28 Barn och fritidsprogrammet (BF) och Byggprogrammet (BP). 
29 Vilket även bekräftas av den i Finland genomförda fullskaliga undersökningen i bedömning 
i grundskolans årskurs 9. (Alatupa, m fl. 2007).     
30 Undersökningen handlar om både grund- och gymnasieskolan. Här tas endast upp gymna-
sieskolans del, framför allt den i undersökningar sällan förekommande yrkesläraranknytning-
en. 
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prov i relation till sina studier och utbildningens kunskapsinnehåll. Av de 
100 intervjuade är 25 sistaårselever från gymnasiets elva yrkesförberedande 
utbildningar varav två kommer från HR-programmet och två från Livsme-
delsprogrammet.  Andersson noterar i resultatdelen: Trots att man har erfa-
renhet från utbildningen, där bedömningen finns som en del, är det oklart 
vad som egentligen bedöms (a.a., s. 145). Anderssons upptäckter kan använ-
das till att klargöra skälen till varför eleverna erfar betygssättning som oklar. 

Hill (1998) genomförde individuella elev- och fokusgruppintervjuer bland 
gymnasieelever i tre klasser under 1994-97 och inriktade sig särskilt på yr-
kesutbildningen.31 Fokus i undersökningen var gymnasieelevernas upplevel-
se av sin utbildning. Elevernas upplevelser av sin utbildning ställs mot ar-
betslivets kompetenskrav. Hill uppmärksammar i förbigående slutbetyg i 
några kärnämnen och karaktärsämnen och jämför dem med elevernas studie-
motivation. Resultatet visar på höga betyg i kärnämnen och lägre betyg i 
karaktärsämnen hos de mest studiemotiverade. För de mest studietrötta var 
resultatet annorlunda. I den gruppen fick nästan alla bara Godkänt i kärnäm-
nen. Men flera fick högre betyg i karaktärsämnen. Resultatet styrks också av 
Skolverkets lägesbedömning (2005a). I jakten på specifika yrkeskunskaper 
intervjuade Hill erfarna yrkeslärare. Dock fann Hill i sin undersökning inga 
entydiga kunskaper som var ”unika för varje yrkesområde”.  

Utifrån mitt forskningsperspektiv är Hills undersökningsresultat intres-
santa, att erfarna yrkeslärare inte kunde bestämma yrkeskunskaper inom det 
egna området (jfr Janik, 1996). Det finns anledning att ifrågasätta detta resul-
tat. Men jag kan förstå de faktorer som Hill tar upp som orsak till resultatet.32 
Hill går inte in på vilka grunder betygen ges, men avhandlingen ger en in-
blick i vad kompetens och kvalifikationer kan vara och hur de uppfattas av 
elever, en viktig kunskap i bedömningssammanhanget. Det i sin tur har be-
tydelse för hur eleverna kan motiveras i sin utbildning för att uppnå de kvali-
fikationer och kompetenser som arbetslivet och samhället efterfrågar. 

Häckner, et al. (1995) understryker vikten att studera yrkesutbildningar 
eftersom genom gymnasiereformen 1994 hade dessa utökats från två till tre 
år. I studien undersöktes två skolor vid två tillfällen: fordons- och omvård-
nadsprogram på den ena skolan samt elmekaniks- och textilkonfektions-
program på den andra. Totalt ingick 57 elever i studien. I undersökningen 
studerades hur man kan utveckla metoder för kartläggning av gymnasieele-
vernas och lärarnas föreställningar om undervisningen och arbetet i klass-

                               
31 Livsmedelsklass, industriklass och industri/naturvetenskapsklass. 
32 Gymnasiereformens införande var en turbulent tid. Den infördes samtidigt som den gällan-
de läroplanen, nya inriktningar inom gymnasieskolan och ett nytt betygssystem. Ett arbets-
lagstänkande i skolans arbetsorganisation tog också form under denna tid. 
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rummet. Kartläggningen genomfördes med hjälp av kognitiva kartor och 
empirin samlades in med hjälp av triangulering.33

 Resultatet visade att det fanns stora skillnader mellan elevernas och lä-
rarnas föreställningar om undervisning och elevernas kognitiva kartor skiljde 
sig i komplexitet mellan olika klasser. Fordonsklasserna hade svagare kogni-
tiva kartor i jämförelse med el-mekanik klassen. I denna klass bedrevs en 
integrerad undervisning med kärnämnen, vilket kan vara en av förklaringar-
na. En annan skillnad var att eleverna var mer inriktade mot det konkreta 
medan lärarnas uppfattningar var mer komplexa. Lärarna uppfattade t.ex. att 
eleverna hade möjligheter att påverka resultatet av undervisningen, vilket 
inte var fallet med eleverna. En ofta bortglömd aspekt av undervisningens 
effektivitet är relationerna mellan lärare och elever, vilket i undersökningen 
lyfts fram som en viktig del i en lyckad undervisning/inlärning. Kommunika-
tion i samspelet och förståelse av den andra ingår i interaktionen. Skillnader-
na kan ha sin grund i en dålig kommunikation i klassrummet. Frågan om hur 
lärarna bedömde elevernas intresse samvarierade ”… med elevernas betyg i 
motsvarande ämnen” (a.a. s., 3) och de fann en ”… stark korrelation mellan 
lärarnas uppfattning om elevernas intresse för karaktärsämnen och deras 
betyg i ämnet” (a. a s., 104) framför allt i ämnet svenska. Lärarnas bedöm-
ningar överensstämde däremot ”anmärkningsvärt dåligt med elevernas egna 
skattningar av sitt intresse” (a.a., s. 3f). Enligt författarna förde upptäckten 
med sig att respondenterna,34 både elever och lärare, fick en större förståelse 
för varandras sätt att se på undervisningen, enligt författarna. Även om empi-
rin inte var omfattande visar undersökningen hur starkt påverkad individen 
är av sina föreställningar och hur olika vi uppfattar en och samma fenomen i 
en vanlig undervisningssituation. Undersökningen lyfter fram vikten av 
kommunikation som påverkar förståelsen av både t.ex. betygskriterier och 
undervisningsmål. Bedömningssituationens komplexitet utifrån lärarperspek-
tiv och frågan om objektivitet i lärarens bedömningar i förhållande till ele-
vernas uppfattningar om hur de bedöms blir en tankeväckande fråga utifrån 
Häckners undersökning.  

Härdig (1995) genomförde en enkätundersökning bland 533 yrkeslärare 
inom bygglinjen om gymnasieskolans utbildning av byggnadsarbetare (Ba) 
mot bakgrund av yrkesutbildningens historiska utveckling och i relation till 
arbetslivet.35 I avhandlingen tas t.ex. upp vilka kvalifikationer som ställs på 
arbetstagarna. I avsnittet Yrkesutbildningen och yrkeskunnandet, behandlas 
de egenskaper vilka yrkeslärarna värderade högst hos bygglinjens elever. 
Hans resonemang om vad lärarna värdesätter hos elever har relevans för mitt 

                               
33  Triangulering kan beskrivas som användning av olika sorters data, kvantitativa och kvalita-
tiva och olika metoder t.ex. observationer och intervjuer för att kunna se huruvida de bekräftar 
varandra (Silverman, 2001). 
34 I texten används ordet informant och respondent som synonymer. 
35 Härdig hade läroplanen, Lgy70 som utgångspunkt i undersökningen av byggnadsarbetarnas 
yrkesutbildning. 
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arbete t.ex. i frågan om bedömning av elevegenskaper. Lärarna ansåg t.ex. 
att förmågan att vara i skolan och därmed ha god närvaro (87 procent) var 
den viktigaste egenskapen (mycket väsentlig) en elev kunde ha, därefter kom 
punktlighet (83 procent) t.ex. att hålla tider, medan de yrkesmässiga kunska-
perna som exempelvis fallenhet för yrket samt kunskaper och färdigheter 
hamnade först på åttonde och nionde platsen av tio redovisade alternativ.36 
Resultatet visar även att yrkesutbildningen inom Ba-utbildningen handlar 
mer om socialisering till arbetslivet än utbildning i yrkeskunnandet.  

Övrig svensk forskning om bedömning i grund- och gymnasieskolan 
Tholin (2006) understryker i sin avhandling att implementeringen av bedöm-
ningssystemet varit bristfällig i grundskolan. Detta har enligt Nyström 
(2004), som i sin avhandling har behandlat kunskapsbedömning i matematik, 
fått till följd att bedömningssystemet blivit missförstått och visar på slump-
mässighet och instabilitet. Selgheds avhandling (2004) visar i sin tur att de 
underliggande tankegångarna om kunskap inte slagit igenom i praktiken. När 
betygssystemet inte fungerar enligt intentionerna fungerar inte likvärdighe-
ten heller, vilket får till följd att bedömning ytterst blir en fråga om elevens 
rättsäkerhet. Även juridiska begrepp har införts i bedömningssammanhang. 

Offentliga utredningar 
Utvärderingar av skolans kunskapsbedömning 
Riksrevisionsverkets rapport (2004:11) ”Betyg med lika värde – granskning 
av statens insatser” syftade till att kontrollera förutsättningar för att åstad-
komma en likvärdig betygssättning i grundskolan. Resultatet av granskning-
en av olika undersökningar och genomförda intervjuer visade att betygssätt-
ningen brister i likvärdighet och att förutsättningar för likvärdighet saknas. 
Om vi utgår ifrån bedömningssystemets intentioner visar resultatet att be-
tygssystemet inte har fungerat tillfredställande. Konsekvensen för elever blir 
att deras kunskapsutveckling påverkas och att deras kunskapsrätt37 inte till-
godoses vilket kan leda till felaktigt bedömda elever i gymnasieskolan. 

                               
36 På frågan: Hur skulle du värdera följande egenskaper hos en elev som lämnar gymnasiesko-
lans Ba-utbildning? Resultatet redovisas här endast för alternativet mycket väsentligt. Skalan 
är mycket väsentligt, ganska väsentligt, inte så väsentligt och inte alls väsentligt.  
På tredje plats kommer samarbetsförmåga 69,5 %; 4:e initiativförmåga 65,8 %; 5:e noggrann-
het och tillförlitlighet 65,5 %; 6:e ordningssinne 56,8 %, 7:e handlag med yrkesredskap och 
material 49,6 %; och på den 10:e platsen hamnar uthållighet 42,4 %. 
37 Elevens kunskapsrätt kan enkelt förklaras med hjälp av läroplanens och kursplanens ”Mål 
att uppnå”. I Lpf 94 innebär detta att det är skolans ansvar att alla elever uppnår de mål som 
anges i läroplanens ”Mål att uppnå”. I kursplanen finns de mål som eleven skall ha uppnått 
efter avslutat kurs, deras kunskapsrätt, i varje ämne under rubriken ”Mål som eleven skall ha 
uppnått efter avslutat kurs” (Gy2000:09). 
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När det gäller gymnasieskolan hänvisar rapporten till en Tillträdesutred-
ning (SOU 2004:29) ”Tre vägar till den öppna högskolan”. I den berör utre-
darna gymnasiebetygens likvärdighet för möjlighet att komma in till grund-
läggande högskoleutbildning och drar slutsatsen att det finns alarmerande 
brister i likvärdigheten i landets gymnasieskolor. Det första problemet som 
uppstått vid urval till högskolan med dagens bedömningssystem är att alla 
kan uppnå högsta betyg i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 
Det andra problemet är att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
är problematiskt vid rangordning av elever, vilket antagning till högskolan 
förutsätter. I Wedmans (2000:6 AR) rapport ”Behörighet, rekrytering och 
urval” görs gällande ”att talet om jämförbara betyg i mångt och mycket är en 
illusion […] inte vilar på vetenskaplig grund vad avser urval till vidare studi-
er” (a.a., s. 26). I detta sammanhang kan sägas att det har gjorts otaliga be-
tygsutredningar under sjuttio- och åttiotalet och således är frågan om jäm-
förbara betyg gammal. Vid urval till högskolan har rättssäkerheten således 
minskat när likvärdighet saknas i kunskapsbedömning. Tillträdesutredning-
ens författare uttrycker sin oro över detta på följande vis: ”Situationen är 
alltså bekymmersam…” (SOU 2004:29, s. 210). 

Riksrevisionsverket (2004:11) rekommenderar regeringen att tydliggöra 
ansvarsfördelningen inom skolväsendet för att bedömningen och likvärdiga 
betyg kan förverkligas. De ansvariga myndigheterna behöver tydliggöra hur 
betygssystemet är tänkt att fungera, hur det ska tillämpas och vilka stödinsat-
ser skall ges för att åstadkomma en likvärdig betygssättning.  

När bedömningar i karaktärsämnen görs utgår jag ifrån att det är en mång-
fald av kunskaper som skall bedömas och det kan tänkas medföra svårigheter 
i kunskapsbedömning, vilket i slutändan kan leda till likvärdighetsproblem. 
Riksrevisionsverkets rapport påpekar också att ”hur bedömningsprocessen 
går till i praktiken eller på vilka grunder en enskild lärare faktiskt gör sin 
bedömning är emellertid inte helt enkelt38 för en utomstående att veta […] 
det är både svårt och kostsamt, och skulle i praktiken snarast kräva en forsk-
ningsinsats” (a.a., s. 17). 

Utvecklingsprojekt  
Skolverkets antologi (2002a, s.150 f) redovisar olika utvecklingsprojekt som 
ingick i YKSA-forskningsprojektet.39 Projektets huvudsyfte var att förbättra 
kvalitén i den grundläggande yrkesutbildningen. Ett delsyfte med projektet 
var att söka och beskriva alternativa sätt att arbeta inom gymnasieskolans 
                               
38 Skolverket genomförde 1998 en utvärdering av skolan med utgångspunkt i de nya läropla-
nerna, Lpo94 och Lpf94. Även de fann redan då att bedömningen av övergripande läroplans-
mål är mångdimensionella, vilket ställer bedömare inför ett flertal svårigheter (Skolverket, 
1998). 
39 YKSA betyder Yrkesutbildningarnas kvalitet – samverkan i skolan och i arbetslivet. 
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yrkesprogram. I en av skolorna hade lärare och elever funnit alternativa ar-
betsformer där bedömning av kunskaper blev en mer naturlig del av arbetet 
och samtidigt speglade denna det ämnesintegrerade arbetssättet. Detta anges 
i läroplanstexter som ett användbart arbetssätt för skapandet av helhetssyn40  
i elevens utbildning.  

Integrering av olika kurser till en helhet i utbildningen har varit en av tan-
karna i ett utvecklingsprojekt vid namn ”Bedömning av yrkeskunnande inom 
gymnasieskolan” (Carlsson et al., 1998; Fritzén & Gerrevall, 2000; Gerre-
vall, 2001, 2000). Författarna startade arbetet med insamlandet av bedöm-
ningsinstrument från yrkesförberedande utbildningar, bedömningsformulär 
för bedömningar av lärlingar, praktikanter och företag. 

Provkonstruktörernas utgångspunkt var autenticitet och öppenhet i provsi-
tuationen (Gerrevall m.fl., 2006). Målet var att försöka skapa gemensamma 
prov för respektive yrkesprogram41 och relaterade de till gällande styrdoku-
ment. Detta arbete är den enda gemensamma insatsen som för närvarande 
finns för att kunna hjälpa karaktärsämnesläraren vid bedömning inom karak-
tärsämnen. HR-programmets prov utgår från en verklighetsbaserad situation 
i en restaurang där en gäst beställer middag för ett sällskap. Uppgiften kräver 
problemlösning i en arbetssituation under en normal arbetsdag med givna 
förutsättningar. Bedömningen fokuserar på generella kompetenser som t.ex. 
samarbete, problemlösning och kommunikation. Skillnaden mellan detta 
utvecklingsprojekt och min egen undersökning är angreppssättet. Min studie 
fokuserar på kunnande som läraren säger att denne bedömer i karaktärsäm-
nen. Utvecklingsprojektet fokuserade däremot på att konstruera gemensam-
ma yrkesprov för respektive yrkesförberedandeprogrammen i syfte att få en 
mer enhetlig och holistisk bedömning i karaktärsämnen. Vidare berörde ut-
vecklingsprojektet bl.a. samarbetet med representanterna från olika yrkesom-
råden vilket jag inte behandlar i min studie.  

Sammanfattningsvis42 kan sägas att det har skrivits en del om bedömning 
i gymnasieskolan, men inget om vad som ligger till grund för bedömning i 

                               
40 Formuleringar i Lpf94 som ”… att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesom-
råden…” (s. 25) och ”… samverka med andra lärare i arbetet att nå utbildningsmålen,” (s. 31) 
kan tolkas till att ett ämnesintegrerat arbetssätt lyfts fram. 
41 Provbankens bedömningsstöd har arbetats fram i samarbete mellan PRIM-gruppen vid 
Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet och Skolverket 
samt berörda yrkesbranscher. Gerrevall, P. (2001). Generella kompetenser bedöms via gym-
nasieskolans nya yrkesprov. I Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning: Några 
forskarperspektiv. Stockholm: Liber. För närvarande (060206) finns det färdiga nationella 
prov för El-, Barn och Fritid-, Bygg-, Medie-, Handel-, Industri-, Omvårdnads- och Natur-
bruksprogrammet. Provbankens prov flyttades från Skolverket till Valideringsdelegationens 
hemsida hösten 2005 och tillbaka till Skolverket våren 2008. HR-programmets prov är vid 
denna tid under omkonstruktion.  
42 Undersökningar i databasen LIBRIS gav 30 mars, 2006 följande träffar med sökorden: 
”bedömning” 1535 träffar, ”bedömning av yrkesutbildning” två träffar, ”bedömning i gymna-
sieskolan” 20 träffar, ”bedömning av kompetens” 19 träffar, ”bedömning + avhandling” 34 
träffar. Avhandlingarna grupperades enligt följande: sjukvård och psykologi, ekonomi och 
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karaktärsämnen, det praktiska kunnandet inom yrkesutbildningen i Sverige.43 
I ovan redovisade undersökningar har lärarperspektivet varit det vanligaste 
på aktörsnivå och skolperspektivet på institutions- och nationellnivå. I artik-
lar har validering av utbildningar varit mest förekommande.  

I föreliggande undersökning är respondenterna karaktärsämneslära-
re/yrkeslärare44 eftersom det är de som bedömer elevernas kunnande i karak-
tärsämnen. I skolmiljön skall lärare i samverkan med elever både utveckla 
och bedöma de av arbetsmarknaden och samhället eftersökta kvalifikatio-
nerna med hjälp av mål- och kunskapsrelaterat bedömningssystem.   

                                                                                                                             
ekologi. Pedagogik: Validering av bedömningar, bedömning av elevers texter och bedömning 
av muntlig framställning. Jag har valt bort dessa p.g.a. att de handlar om kärnämnen. 
43 Informationssökningen i Libris med ordkombinationen ”bedömning i gymnasieskolan” gav 
två träffar på avhandlingar och ordkombinationen ”bedömning av yrkeskunnande” och ”be-
dömning av karaktärsämnen” gav inga (0) träffar, 12 jan 2006. 
44 I studien används begreppet karaktärsämneslärare och yrkeslärare synonymt. 

 36 



Kapitel 4 Teoretisk inramning 

Inledning 
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska perspektivet och de begreppsliga verk-
tyg som används för att analysera, tolka och förstå den insamlade empirin. 

Övergripande referensram 
I studien används en social konstruktionistisk referensram som hämtar idéer 
framför allt från Berger & Luckmann (2007, 1966). Denna referensram kan 
skapa förståelse för hur deltagarna, i min undersökning karaktärsämneslärar-
na, på kollektivnivå är medskapare av handlings- och tankemönster för be-
dömningsgrunder. Kollektivt förankrade föreställningar synliggörs genom 
individuella språkliga konstruktioner. Social konstruktionism tvingar inte på 
oss ”en enda verklighet”, utan ger oss möjligheter att tillsammans skapa den 
i vår vardag. Bedömning av kunnande kan anses vara en del av livet i skolan. 
Vår vilja eller behov att differentiera människor för att kunna organisera 
samhället har skapat ett behov av bedömning i skolan. Handlingar och pro-
cesser som bedömning förknippas med vad som kan tänkas vara mer inexak-
ta än exakta processer och därmed leda till olika resultat med mer eller mind-
re påtagliga konsekvenser för deltagarna. Med hjälp av perspektivet kan 
olika sidor av bedömningsobjekten identifieras och organiseras.  

Skillnaderna mellan konstruktivism och konstruktionism är ibland svår att 
avgöra enligt flera av forskarna (Gergen, 1999; Hacking, 2000; Iversen et al., 
2005; Sandberg, 1999). Det som kan sägas är att konstruktivister framhåller 
att varje individ konstruerar sin egen erfarenhetsvärld d.v.s. sin verklighet 
mentalt ”inne i huvudet”, vilket får till följd att det kan finnas lika många 
verkligheter som det finns individer. Men konstruktionister anser att skapan-
det av verkligheten istället sker i mellanmänskliga relationer d.v.s. skapan-
det beror mindre på individens mentala processer och mer på det gemen-
samma resultatet av interaktion. Konstruktioner sker i interaktionen i mötet 
med andra människor med hjälp av språket, i samhandling och genom kultu-
ren. Hacking (2000) anser att ordet social kan uteslutas ur konstruktionismen 
eftersom konstruktionismen inkluderar den sociala dimensionen. Det som 
anses vara gemensamt för dessa inriktningar är den kritiska inställningen 
mot den generella synen på hur företeelser uppfattas. Vidare finns det inom 
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dessa inriktningar en uppfattning om att det inte finns någon objektiv san-
ning trots att den sociala konstruktionismen har sina rötter i den logiska posi-
tivismen.  

Några antaganden inom social konstruktionistiska inriktningar är gemen-
samma och i viss bemärkelse skiljer de sig från varandra.  De gemensamma 
antagandena är: kunskapens relativitet, kunskap är historiskt och kulturellt 
bestämd, kunskap upprätthålls genom sociala processer samt att kunskap och 
social handling hänger samman (Burr, 2003; Sandberg, 2000). Liknande 
kunskapssyn finns även hos representanter i den sociokulturhistoriska inrikt-
ningen (Säljö, 2005, 2000; Vygotsky, 1978).  

Ovannämnda antagandena kritiseras emellertid av modernisterna (Hack-
ing, 2000). Kritiken riktas såväl mot den ontologiska frågan som mot den 
epistemologiska frågan, att kunskap uppfattas som relativ och huruvida verk-
ligheten är objektiv eller inte. Berger och Luckmann (2007, 1966) menar 
dock inte att allt kan vara relativt, inte heller att allt är en social konstruktion. 
De hävdar att ”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv 
verklighet. Människan är en social produkt” (2007, s. 78 kursiv i original). I 
dessa påståenden finns det dock en paradox som kan framställas enligt föl-
jande: om samhället är en mänsklig produkt (subjektiv) hur kan det samtidigt 
vara en objektiv verklighet? Utgångspunkten inom social konstruktionism är 
att objektivitet inte uppfattas i överensstämmelse med naturvetenskapens 
beskrivningar av den. Objektivitet bör snarare uppfattas som att när männi-
skan kan dela sin värld med andra genom sina erfarenheter framstår den som 
verklig för dem. I denna ”sammansmälta” värld kan människors menings-
skapande ge upphov till gemensamma, sociala konstruktioner av verklighe-
ten som grundar och utgör den objektiva verkligheten inom social konstruk-
tionism. Det subjektiva blir gemensamt, eftersom det överskrider varje en-
skilt subjekt, och blir därmed objektivt. Berger och Luckmann anser subjek-
tivitet och objektivitet vara möjligt på en och samma gång eftersom 
människans konstruktion av verkligheten, människans vardagliga liv, sker 
dialektiskt och samtidigt. Författarna definierar verkligheten ”… som en 
egenskap tillhörande fenomen som vi erkänner existerar oberoende av vår 
egen vilja” (a.a. s. 10). Varje människa lever således enligt detta resonemang 
i en verklig värld. 

Frågan om kunskap är historiskt och kulturellt bestämd, hur kunskap upp-
rätthålls och om den hänger samman med sociala handlingar besvaras i soci-
al konstruktionism i processen institutionalisering. Berger och Luckmann 
(2007) definierar kunskap som ”… vissheten om att fenomenen är verkliga 
och att de äger specifika kännetecken.” (a. a. s.10). Kunskap skapas inte i ett 
tomrum, den skapas i mänskliga relationer med hjälp av individer som alltid 
bär med sig både sin historia, sin kultur och sina erfarenheter och är dessut-
om beroende av samtiden och kontexten de verkar i. Med hjälp av ovan-
nämnda aspekter kan individer bekräfta sin värld, skapa ny kunskap om den, 
upprätthålla det som anses vara stabilt för tillfället, förändra och vidareföra 
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sin värld till nya generationer. Ett exempel på dessa processer är Aristoteles 
begrepp form och materia samt hur begreppen har behandlats och uppfattats 
under historiens gång (Liedman, 2006). 

 Här är det på sin plats att uppmärksamma en kritisk fråga om makt inom 
konstruktionismen. Det finns alltid en relation mellan makt och vetande och 
den är inbäddad i sociala praktiker, enligt Foucault (1987). Vems/vilkas upp-
fattningar får dominera och skapa bilder av verkligheten och kunskapen om 
den? Makten gör sig gällande tydligt i bedömningsfrågan – maktförhållandet 
kan inte påstås vara jämbördigt mellan läraren och eleven. Det är vare sig i 
frågan om förförståelse om bedömningsgrunder eller förståelsen om yrkes-
kultur och inte heller är de språkligt sett eller åldersmässigt på samma nivå. 
Vid bedömningsdiskussioner i skolan är det rimligt att tänka sig att det är 
läraren som har tolkningsföreträde och definierar således eleven genom att 
värdera dennes prestationer. Lärarens påverkan om vilka bedömningsgrun-
der som gäller för bedömningsobjekt ökar. Läraren har även fått uppdraget 
att bedöma, i egenskap som myndighetsutövare. Social konstruktionism kan 
erbjuda möjligheter för dem som har en ”svagare röst” att få slagkraft i den 
genom att de får möjlighet att i mötet med andra dela sin värld och berätta 
sin historia istället för att vara tvungna att ”tiga”. I läroplanen 1994 fram-
ställs detta t.ex. i form av elevmedverkan vid tolkning av de nationella be-
tygskriterierna. Men, trots detta, problemet med maktförhållanden finns 
kvar. För att denna obalans i maktförhållanden skall kunna undvikas, blir det 
nödvändigt med gemensamma beskrivningar av bedömningsgrunder och 
förutsättningar för bedömning.  

Vad är det som egentligen konstrueras i konstruktionismen frågar Hack-
ing (2000) och hävdar att det i själva verket inte är objekt som konstrueras 
utan det objektet står för, idén om det och kategoriseringarna. Om vi överför 
denna fråga till föreliggande undersökning är det föreställningar om bedöm-
ningsobjekt som konstrueras ur empirin. Vi klassificerar och drar gränser när 
vi kategoriserar och de gränser vi drar kan omöjligen bli exakta p.g.a. språ-
kets begränsningar och tolkningarnas oexakthet. Vidare innebär inte katego-
risering någon fullständig frihet, normlöshet och relativism. Enligt Börjesson 
(2003) följer ”maktordning, värden och hierarkier” med de kategorier vi 
skapar.  

Språket och institutionalisering   
Hur kan företeelsen bedömning av kunnande uppfattas utifrån begreppen 

institutionalisering och legitimering? Inom socialkonstruktionism skapas 
begreppssystem genom att vi ”bygger” och sätter samman information från 
sinneserfarenheter inom kollektiva kommunikationssituationer med hjälp av 
språket. När människor talar med varandra konstrueras det så småningom 
vanor och mönster. Det skapas begreppssystem genom att vi typifierar våra 
iakttagelser av våra vanemässiga handlingar som sedan kan språkligt 
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benämnas. Vi konstruerar begrepp och begreppssystem. Språket ses som en 
gemensam, samordnad handling och att verkligheten produceras och skapas 
genom språket mellan människor (Berger & Luckmann, 2007; Säljö, 2000; 
Vygotsky, 1978). Berger och Luckmann (2007, 1966) framhåller att männi-
skan skapar och bekräftar alla sociala fenomen genom social praktik för 
vilken de använder begreppet institutionalisering45. Individer gestaltar feno-
men genom att berätta och skriva om dem, därefter ”lever de sitt eget liv” 
och blir till idéer i den sociala praktiken där de kommer att existera som 
färdiga objekt. Människan kan ta idéerna till sig och använda dem genom 
och med stöd av den sociala praktiken. Social praktik förstås i denna studie 
vara företeelsen bedömning av kunnande inom institutionen skola. 

Överförs detta tänkande till begreppet kunskapsformer kan institutionali-
seringsprocessen beskrivas som följande: historiskt sett är kunskapsformer 
gestaltade genom muntliga och skriftliga beskrivningar och benämns bl.a. 
som theoria. Theoria har omvandlats till en ”delidé” om kunskap, en kun-
skapsform som levt sitt eget liv i samhällen. När vi talar i dag om theoria 
överför vi till viss del en färdig idé om theoria till nästa generation som tar 
den till sig, använder den och för den vidare. Överföringen sker inte alldeles 
i exakt samma form och då blir kunskap inte bara en produkt utan även en 
”faktor i den sociala förändringen” (Berger & Luckmann, 2007 s. 105), vil-
ket åskådliggör kunskapens relativa aspekt i social konstruktionism – kun-
skapsbegreppen förändras över tid, är dynamiska och bundna till sin historia 
och sitt sammanhang.  

Språket och legitimering 
”Legitimering producerar nya betydelser som tjänar att integrera de betydel-
ser som redan är förknippade med disparata institutionella processer” (Ber-
ger & Luckmann, 2007 s. 111). Legitimeringen förklarar och försvarar insti-
tutionella processer som t.ex. bedömning av kunnande. Dess uppgift är att 
göra våra institutionaliserade objektiveringar tillgängliga och plausibla för 
individen med hjälp av tanke- och begreppssystem i vilka språkliga uttryck 
utgör institutionens tankestil (Berger och Luckmann, 2007; Fleck, 1977). 
Det kan beskrivas som att människan genom användandet av olika begrepp 
förklarar samt försvarar dess betydelse och har med hjälp av detta gjort be-
greppet rimligt och troligt. Det har ökat dess tillgänglighet för varje individ i 
dennes internaliseringsprocess vid generationsövergångar.  

Följaktligen behövs legitimeringen vid överföring av begreppssystem från 
en generation till en annan. T.ex. har begreppet theoria varit starkt institutio-

                               
45 Stödord för begreppet. Individer interagerar – vanor uppstår – de producerar typifieringar – 
som blir vanemässiga handlingar – handlingar kan då förutsägas – interaktionen blir därmed 
förutsägbar – rutiner uppstår ur detta – nya individer inträder på arenan och de förändrar den 
pågående interaktionen mellan individerna – den ursprungliga institutionella värld som fun-
nits överförs till nya individer – under denna process fullbordas institutionaliseringen. 
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naliserat – det vill säga det har fått kognitiv och emotionell giltighet – efter-
som theoria efter många generationer fortfarande används och överförs. För-
flyttas resonemanget över till begreppet bedömning av kunnande, kan den 
sägas vara svagare institutionaliserat dels p.g.a. dess natur, dels på avsakna-
den av enhetlig historia. Att vi har kunskap som förklarar vad t.ex. bedöm-
ning i allmänhet innebär samt klargör dess etiska aspekter förutsätts, enligt 
Berger och Luckmann, i legitimeringsprocessen. Författarna anger även fyra 
olika legitimeringsnivåer46 i institutionaliseringsprocessen.  

Jag använder institutionaliseringsbegreppet (Berger och Luckmann 2007, 
1966) som ett raster för identifiering av respondenternas typifierade hand-
lings- och tankemönster om bedömningsgrunder. Men hjälp av begreppet 
kan jag rama in hur de talar om bedömningsobjekt och vilket innehåll de ger 
det i vardagen. Institutionsbegreppet innehåller individer i ett kollektiv med 
dess historicitet och traditioner. I traditioner finns normer och regler som 
styr våra aktiviteter. Våra återkommande vanemässiga handlingar omvandlas 
till sedvänjor och uppfattas då som ”objektiva” av andra generationer efter-
som de kan överföras som ”faktiska” händelser till nästa generation, vilket 
kan uttryckas som följande: ”så här gör vi” för att tala med Berger och 
Luckmann (2007) vilket överfört till bedömning blir det: ”det här bedömer 
vi”. Vad ”det här bedömer vi” kan tänkas vara gestaltas i denna studie med 
hjälp av begreppssystem som dels är konstruerade av andra, dels konstrueras 
av författaren i syfte att underlätta legitimeringsprocessen om bedömnings-
grunder. 

Bedömning som företeelse  
I Läroplanen 1994 handlar kunskapsbedömning mer om kvalitativa analyser 
och tolkningar än kvantitativa mätningar, vilka omfattar externa och interna 
jämförelser mellan egenskaper i en verklighetsmängd och i en symbol-
mängd. I betygssystemet medför detta behov av kvalitativa konstruktioner av 
kunskapsskillnader i form av betygskriterier som antas motsvara de verklig-
hetskrav som omgivningen ställer på utbildningen och på lärandets utfall. 
Bedömning innebär alltid en prövning, en uppskattning och en värdering av 
någonting i förhållande till ens egna eller andras referenser, uppsatta mål 
eller förväntade resultat. Bedömning av kunskap och kunnande som företeel-
se kan ses som en social konstruktion i samtiden. 

Kunskaps-, bedömnings- och lärandeteorierna förutsätts harmoniera med 
varandra, i annat fall kan det uppstå både validitets- och reliabilitetsproblem 
i bedömningspraktiken. Som tidigare nämnts har både Selghed (2004) och 
Tholin (2006) påvisat samstämmighetsproblem i sina avhandlingar. Betygs-

                               
46 Se t.ex. kapitel 2 i Berger och Luckmann 2007 om nivåbeskrivningarna. 
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systemet fungerar således inte i enlighet med intentionerna, teori och praktik 
harmonierar inte med varandra, enligt de båda författarna.  

I den engelska litteraturen som redovisas i föreliggande studie används 
benämningen ”assessment”, som är ett svårfångat begrepp. Inom utbild-
ningssystemet används begreppet såväl för en fas i bedömningsprocessen 
som för ett filosofiskt eller pedagogiskt tänkesätt. Den kan även referera till 
värderande, bedömande och utvärderande verksamheter, och kan användas 
på både individ, grupp och systemnivå av dem som är utanför utbildningssy-
stemet (Korp, 2003). I Collins English Dictionary beskrivs assessment enligt 
följande: “the act of assessing… a student’s achievement on course …”. I 
International Encyclopedia of Educational Evaluation (1990) refererar as-
sessment till aktiviteter som gradering, examinering eller certifiering av in-
divider, vilka ibland utförs rutinmässigt. “Assessment” översätter jag här till 
det svenska ordet bedömning. Bedömning uppfattar jag som en handling 
som tar fasta på elevens kursprestationer och utföranden i skolan, inte utvär-
derande av skolans47 verksamhet eller undervisning, inte heller ”mätning 
eller testning” (Choppin, 1990) av elevens kunskaper. Bedömningsbegreppet 
i denna studie är individrelaterat.  

Bedömning innebär en informationsinsamlingsprocess om elevens kun-
nande som lärarna utför i syfte att värdera elevens prestationer och arbets-
processer. Information som samlas syftar såväl till att utveckla elevens kun-
nande som jämföra och värdera det mot de uppsatta målen. Ett bedömnings-
system som är mål- och kunskapsrelaterat samt kriterie- och dialogbaserat, 
förutsätter att kriterierna är i förväg definierade och fastställda. Sedan kan de 
inblandade i samförstånd diskutera kriteriernas innebörd och mening samt 
skapa typifierade begreppssystem och utveckla gemensamt språk för beskri-
vandet av elevens kunnande.  Giltigheten av kriteriebeskrivningar är avhäng-
ig kompetensen i det kollektiv som författar kriterierna, exaktheten i språk-
bruket och kvaliteten på den ömsesidiga förståelsen, inom de grupper som 
beskriver, beslutar och använder dessa.  

Bedömning48 praktiseras vanligtvis av lärare i klassrummet genom att t. 
ex använda olika bedömningsmetoder som dialog, praktiska prov, process, 
projekt och produkter osv.  
                               
47 Utbildnings utvärdering, educational evaluation, syftar till utvärdering av mer abstrakta 
enheter som organisationer, läroplan och program och ofta används i jämförelse med andra 
program, utbildningar och organisationer. Utbildnings utvärdering utförs ofta i forsknings och 
undersöknings syfte. International Encyclopedia of Educational Evaluation (1990). 
48 Inom yrkesförberedande utbildningar förekommer bedömning även på arbetsplatsförlagd 
utbildning (APU) men kallas för omdöme. Omdömen från handledarna på arbetsplatser an-
vänds, i olika omfattningar, som underlag inför betygssättning i karaktärsämnen. Praktikhand-
ledarnas omdömen uppfattas av lärarna mer som rekommendationer och uppskattningar av 
elevens anpassning och arbetsförmåga än absoluta betygsomdömen. Föreliggande studie 
undersöker inte handledarnas omdömen utan inriktar sig på karaktärsämneslärarnas bedöm-
ningar i karaktärsämnen på HR-programmet. I detta ingår implicit ett antagande om utnyttjan-
de av handledarnas rekommendationer vid bedömning enligt Lpf94, där en allsidig bedöm-
ning av kunskaper föreskrivs.  
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Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär klassrums-
bedömning ett upprätthållande av en social process, en aktivitet som lärare 
och elever i tillräckligt stor utsträckning har accepterat för att det ska kunna 
utövas och som av staten har beordrats. Orsaken till acceptans kan vara att 
deltagarna ser aktiviteten dels som stödjande för lärandet – en social process 
där elevens styrkor och svagheter, handlingar och förmågor kan värderas och 
utvecklas med hjälp av de olika konstruerade begreppssystemen – dels som 
nödvändig för differentiering till högre studier. Men den kan också uppfattas 
som bestående av all form av feedback och allmänt stödjande aktiviteter i 
klassrummet och kan då likställas med undervisning. Detta kan tänkas indi-
kera bedömningspraktikens komplexitet men även avsaknaden av tillräcklig 
bedömningsforskning som tydliggör skillnader och likheter men framför allt 
uppmärksammar deras relationer.  

Hur kan bedömning förstås? 
Lärarna tolkar och konkretiserar de öppna styrdokumenten och föreskrifterna 
om skolans uppdrag. Åskådliggörandet bör, enligt föreskrifterna, ske genom 
diskussioner om kunskap, tolkning av styrdokumentens mål och konstruk-
tion av lokala bedömningskriterier i samråd med lärarkollegor, elever och 
skolledning (SKOLFS, 2004:23), vilket innebär att styrdokument är tänkta 
att styra våra tankemönster och handlingar mot ett övergripande mål. Det 
förutsätts äga rum en social konstruktion av kunskap. Lärarkollektivet skapar 
föreställningar om kunskap och bedömning med hjälp av språket i samråd 
med andra så att en gemensam tankestil produceras. Bedömning utifrån soci-
al konstruktionistiskt perspektiv kan inte endast ses i ljuset av den enskilda 
lärarens tänkande utan måste ses som en gemensam förhandlad överens-
kommelse där kunskap om bedömning konstrueras i interaktion med andra 
individer.  

Sammantaget tecknar jag en bild av bedömningsobjekt målade med en 
bred pensel konstruerad med hjälp av språket under diskussioner i de gemen-
skaper som varit tillgängliga. Resultatet antar jag skildrar respondenternas 
uppfattningar av vad som ligger till grund för bedömning i karaktärsämnen.  

I detta perspektiv ses vår verklighet inte vara bestämd i förväg, utan den 
konstrueras först i den sociala interaktionen – i mötet med andra. Våra hand-
lingar, erfarenheter och även vår livsvärld påverkar vår konstruktion av den 
upplevda verklighetens innebörd. Dessa aspekter påverkar även vår kon-
struktion av kunskapsbegrepp och bedömning som inte är fullbordade och 
färdiga utan är i omvandling och i rörelse.  

Kunskap och kunnande kan värderas på olika sätt av individer satta att 
bedöma dessa. Skälet till våra avvikande värderingar kan hämtas t.ex. från 
vår individuella, sociala och kulturella bakgrund. Tidigare värderades t.ex. 
elevers kunskapsreproduktion som någonting bra. I dag räknas det inte mer 
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än som en del av kunskapsbildandet.  Kunskap genereras, reproduceras, ska-
pas, förklaras giltig och överförs mellan människor. Kunskap som uppfattas 
som socialt konstruerad (Säljö, 2000; Vygotsky, 1978) skapar en känsla av 
kollektiv identitet. Kollektiv identitet i bedömning kan exemplifieras med 
behovet att skapa en gemensam grund för värderingar om kunskap och kun-
nande i skolan. En illustration för detta är samverkan i arbetet och i hand-
lingar där lärarna tillsammans skapar förståelse, fungerande tanke- och ar-
betsmodeller och handlingsalternativ för bedömning av kunnande.  

Som jag ser det är bedömning i karaktärsämnen, inom vilka utvecklandet 
av yrkeskunnande i skolan äger rum, ett sammansatt fenomen som ställer 
krav på ett mångdimensionellt tankesätt. Det i sin tur förutsätter ett pluralis-
tiskt och öppet förhållningssätt till bedömning. 

Bedömning i praktiken 
Bedömning av kunskap och kunnande i skolan är tänkt att spegla den kun-
skapskultur som beslutsfattarna vill förmedla och skall utgå från de natio-
nellt fastställda målen för utbildningen. Läraren skall i sin tur bedöma, dels 
om kunskapsmålen är uppfyllda dels kvaliteten på måluppfyllelsen (Skol-
verket, 2001b; Lpf 94) – den styrande aspekten inom institutionalisering. 

Inom yrkesutbildningen har lärarna även bedömningsprinciper som häm-
tas både från yrket, där begreppen kompetens och kvalifikationer används 
och diskuteras, och från skolkulturens muntliga och skriftliga testtraditioner 
– två traditioner som måste syntetiseras i skolans bedömning av yrkeskun-
nande. Karaktärsämnesläraren representerar yrkeskårens yrkeskultur med 
dess etiska innehåll och tradition. Denna kultur rymmer också den allmänt 
vedertagna yrkespraxisen som under lång tid varit det bästa sättet att genom-
föra uppgifterna inom yrket. Yrkespraxisen i sin tur innehåller den nödvän-
diga yrkeskunskapen som ligger till grund för yrket. I yrkeskulturen har yr-
kestraditionen varit vägledande för vad ett yrkesmannaskap är (Höghielm, 
1998; Molander, 1996). Det är troligt att karaktärsämneslärarna vill överföra 
yrkeskulturen till sina elever for att legitimera vissa förhållanden och hand-
lingar inom yrket.  

Bedömningen kan, utifrån ett yrkeskulturellt perspektiv, antas kräva ett 
bredare register av bedömningsformer än skriftliga och muntliga tester. Någ-
ra exempel på bedömningsformer som kan användas för insamlandet av stöd 
för kunnande är arbetsprov, produkter, portfolio och observationer av prak-
tiskt handlande (Darling-Hammond et al., 1995; Torrance, et.al., 1995; VCE 
VET Study Score Assessment;49). Men, som tidigare nämnts, måste läraren 
också använda principer vilka kan hänföras till skolans kultur, undervisning 

                               
49 Australiensisk bedömningssystem för yrkeskunnande: Hospitality (operations) Assessment 
Guide, 2003. (<www.vcaa.vic.edu.au/vet>) 
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och bedömningsprinciper och framstå trovärdig hos både elever och yrkeskå-
ren. Gipps (1994) framhåller att bedömning behöver uppfylla vissa krav för 
att kunna accepteras i samhället. Både Black och Wiliam (1998a) samt 
Gipps (1994), lyfter i sina forskningsöversikter upp bedömningens sociala 
inramning: 

This is that all the assessment processes are, at heart, social process, taking 
place in social settings, conducted by, on and for social actors (Black & Wi-
liam, 1998a, p. 56). 

 
Problemet, enligt Black och Wiliam, är att det finns för få undersökningar 
som tar fasta på inramningens påverkan i bedömningen. Relationerna mellan 
elever och lärare är en aspekt av detta. Hur frågor/problem/uppgifter formu-
leras har också betydelse och påverkas av den omgivande kulturen, miljön, 
innehållet, kontexten och lärarens egen kunskapssyn.  

Gipps (2001) och Broadfoot (1998) beskriver om metodrikedomen som 
kan hjälpa läraren att finna adekvata bedömningsformer. Gipps understryker 
bedömningens vad och av vem den görs. Själva bedömningen där kvaliteten 
på de uppnådda målen bedöms förutsätts vara kollegial men också elevför-
ankrad, vilket indikerar att bedömning är en social handling i vilket legitime-
ringsprocessen nödvändiggörs för institutionaliseringens fullbordande. Gipps 
och Stobart (1997) summerar att bedömning kan motivera elever, bestämma 
vad som skall läras, hjälper elever att lära sig att lära och bedöma effekten av 
lärandet (a. a., s.13 ff). En liknande uppfattning har Cunningham (1992), 
Ecclestone (2006) och Stecher (1997a, 1997b). Både Ecclestone och Stecher 
diskuterar bedömning särskilt utifrån yrkesutbildningssynvinkel. 

Bedömning som stöder lärandet använder sig av både relevanta mål och 
adekvata verktyg samt verklighetsanknutna uppgifter för måluppfyllelsen. 
Bedömning av prestationer i provsituationer där eleverna fick ta hjälp av 
hjälpmedel brukade man tidigare avfärda som fusk eftersom eleverna då inte 
behövde kunna ämnet utantill (Resnick, 1987), men enligt Vygotsky (1978) 
hjälper adekvata kulturella verktyg eleverna att utveckla tänkande och pro-
blemlösning. Han framhåller också att bedömning behöver vara inriktat på 
elevens möjligheter i stället för det eleven redan kan. Att vara inriktad på 
möjligheter innebär inte att man bortser från det tidigare kunnandet. Lärarens 
förmåga att se elevens utvecklingsmöjligheter och utgå ifrån vad som är 
möjligt för eleven att lära sig är betydelsefullt i Vygotskys tänkande, men 
också svårare för läraren att identifiera. Det kan rubriceras som bedömning 
av kapacitet eller potential, vilket givetvis är besvärligare än identifiering av 
det redan kända.   
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Bedömning i karaktärsämnen 
Yrkesutbildningen inom HR-programmet är en situationsbunden utbild-
ningsform där verklighetsanknuten undervisning och bedömning är både 
möjlig och vanligt förekommande inom karaktärsämnen. Enligt Vygotskij 
(1999): 

[…] är varje arbetsdag en levande examination och det uppstår inte det mins-
ta behov av speciellt utformade tester för att bedöma hur djupt kunskaperna 
befästs (Vygotskij, 1999, s. 207). 

 
Att vara underställd en kontinuerlig granskning kan uppfattas som pressande 
ibland även svävande och obestämt och inte alltid önskvärt eftersom tid för 
träning av rutiner måste finnas. I en verklighetsanknuten undervisning med 
utifrån kommande gäster sker det en kontinuerlig granskning av elevens 
produkter såväl av läraren som av gästerna. I karaktärsämnesundervisning 
förutsätts omedelbar och kontinuerlig återkoppling till eleven av läraren.50  

I en restaurangyrkesutbildning finns det, som nämndes ovan, förutsätt-
ningar för olika grader av autentisk bedömning. Wiggins (1998), Darling-
Hammond et al. (1995) och Newmann och Archbald (1992) beskriver känne-
tecken för autentisk bedömning, var och en med lite skilda nyanser. Wiggins 
(1998) anger därtill tre olika grader51 av autenticitet för uppgifter vilka nedan 
är tolkade till karaktärsämnesbedömningen. Den första graden kallar Wig-
gins för icke autentisk, och skulle kunna beskrivas som följande: eleven läser 
ett av läraren valt recept, vilket innebär att endast förmåga till högläsning 
kan bedömas. Den andra graden kallas för tämligen realistisk: eleven har 
valt receptet själv och idkar högläsning i vilken förmågan att välja passande 
recept och högläsningsförmåga kan bedömas. Den sista kallas för autentisk: 
eleven tillagar receptet och gästen äter maten. Här kan process och produkt 
bedömas. För att ytterligare öka verklighetsgraden, vilket Wiggins inte gör, 
kan skapandet och genomförandet av ett eget recept läggas till. Detta sker 
också i utbildningen och det är även en del av matlagningstävlingar-
na/proven där yrkeskunnande manifesteras. Det resulterar till att eleverna 
inom restaurangutbildningen genom att de producerar en produkt som kon-
sumeras av kunder ger karaktärsämneslärarna goda möjligheter att använda 
sig av en bedömningsform som är både realistisk, kontextbunden och mång-
dimensionell.  

                               
50 Redan 1632 i Didactica Magna framhåller Comenius att återkoppling vid hanverkslärandet 
är viktigt och han skriver: “Förekommer då fel, påvisas och rättas de, men ofta mer genom 
exempel än ord, och erfarenheten visar att de unga snart förstår att göra efter.” (s. 209).  
Dagen hjärnforskning visar att positiv återkoppling, t.ex. i form av belöning, skapar starka 
minnen vilka leder till handling (Björklund, 2008). 
51 Wiggins beskrivning; eleven läser av läraren vald text; av eleven själv vald text och den 
autentiska graden blir här att eleven gör ett ljudband till biblioteket så att låntagarna kan låna 
den (Wiggins, 1998, s. 28). 
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Om man godtar Wiggins uppdelning, finns det goda möjligheter till att 
både bedöma och planera utbildningen utifrån högsta graden av autenticitet 
eftersom utbildningen oftast är verklighetsanknuten. Genom-
förandekunskaper där mer eller mindre komplexa problemlös-
ningssituationer ingår är vanliga. Vid bedömning av yrkeskunnande, i form 
av examination, används dessutom många gånger externa bedömare52 vilka 
ingår i yrkeskåren och kan bedömningen i förhållande till yrkeskraven inom 
branschen.53 I bedömningssammanhang behöver läraren tydliggöra för sig 
själv i vilken grad det använda bedömningssättet är autentiskt för att förstå 
vad som kan bedömas och vad som inte kan identifieras.  

Bedömning av kunnande i karaktärsämnen behöver följaktligen förankras 
i verklighetsanknutna situationer, där adekvata mål, verktyg, och miljöer 
används både i undervisnings- och i bedömningssammanhang.  

Helhetstänkandet och relationerna mellan bedömning och lärande är den 
grund vilket läraren förutsätts arbeta från. Lärandet blir då mer förståelseba-
serat och fördjupat (Bednar, 1991; Cunningham, 1992; Hill & Land, 1998). 
Helhetstänkandet i en undervisningpraktik kan föra med sig svårigheter för 
läraren och eleven i den konkreta bedömningen när målinriktade och sam-
mansatta handlingar bedöms. 

I bedömningsdiskussioner har det fokuserats på bedömningsformer, hur 
bedömning görs, sättet att bedöma kunskaper, förmågor och färdigheter. 
Dynamiken mellan lärare och elev har stått tillbaka i den grad att den för-
svunnit från dagordningen inom skolforskning. Föreliggande studie försöker 
tillföra en dynamisk relation i bedömningsdiskussionen där bedömningsob-
jekt vävs in i dess kontext. De som har till uppgift att göra professionella 
bedömningar i skolan får ge sin syn på bedömningsobjekten i förhållande till 
sammanhanget och situationen. Bedömningsobjekt spelar en central roll i 
lärarens bedömning av elevers kunnande. 

Kunskap i handling 
Vad behöver individen kunna/veta för att på ett lyckat sätt utföra en medve-
ten handling i vardagen? Vi kan påstå följande om kunskap: ”Anna vet hur 
man skivar lax. (A vet hur x)” och ”Anna vet att en lax är en fisk. (A vet att 
y)”. Essensen av dessa frågor har visat sig vara mer viktiga i kunskapsteorin 
och ontologin än vad jag tror de är i praktiken, vilket fått till följd hur vi ser 
på kunskap i dag.  

Ryle (1949) introducerade begreppen ”knowing that” (veta-att) och 
”knowing how” (veta-hur). Att göra för honom är också att veta hur någon-

                               
52 Vissa skolor har s.k. avslutningsprov då externa bedömare kommer till skolan och bedömer 
elevernas prestationer enligt olika varianter av förhandsbestämda kriterier. 
53 Förutsättningen är att bedömarna kan yrket och känner till kraven. 

 47 



ting förhåller sig. Endast att veta att, räcker inte för en handling. Att veta 
hur, visar färdigheter som att kunna utföra avsiktliga handlingar och redogö-
ra för dem, vilket han kallar för rationell praxis. Detta skulle i första hand 
innebära att t.ex. eleven Anna måste veta att det finns en fisk som heter lax 
för att kunna skiva den. Men räcker det att veta-att för att kunna veta-hur 
laxen skivas? Det är inte troligt, eftersom laxskivandet är en del av ”recep-
tet” som Anna behöver ha kunskap om hon skall kunna utöva handlingen 
medvetet. Vi kan givetvis fråga oss om Anna verkligen behöver veta att det 
finns en fisk som just heter lax för att kunna skiva den? Det finns förvisso en 
möjlighet att någon annan ställer fram kniven och fisken som Anna sedan 
skall försöka skiva, men kan vi då säga att Anna har veta-att kunskap? Jag 
tror inte det. Anna behöver även utföra handlingen eftersom veta hur någon-
ting anges med ett verb ”skiva” och den refererar här till Annas förmåga i att 
skiva en viss fisksort på ett visst sätt, vilket innebär att hon måste ha erfaren-
het; hon måste ha lärt sig detta. Men, kan hon nu verkligen skiva lax? Har vi 
bevis för det? För att vi skall kunna säga att Anna har kunskap i att veta-hur 
behöver vi enligt Ryle utföra upprepade observationer för säkerställandet av 
att t.ex. Anna även har veta-hur kunskap inom området. 

Ryle framhäver vidare att medvetandet, reflektionen, kroppen och göran-
det, är intimt förbundna med varandra (Ryle, 1949).54 Det är denna helhet i 
en passande förening som gör att individer kan agera som intelligenta prakti-
ker. Anna måste således använda sig av regler eller begrepp vid val av rätt 
fisk, hur den behandlas och hur den kan skivas. Allt detta förutsätter ett hel-
hetstänkande om en målmedveten handling. Vi kan fråga oss var begreppen 
och reglerna har sitt ursprung? Det är rimligt att anta att begrepp är konstrue-
rade med hjälp av språket, är inbäddade i vår kultur och överförda till nästa 
generation i form av språk och handlingar. Det innebär att regler och be-
grepp har sin grund i praktiken. Praktiken i sin tur är inte en isolerad händel-
se utan den förutsätter sammanhang mellan dåtid, nutid och framtid. 

Den kritik som Ryles kunskapsepistemologi har fått bygger på uppfatt-
ningen om dikotomin mellan teori och praktik eftersom Ryle inte upprätthål-
ler dikotomin. Om vi utgår ifrån att kunskapsteorins uppgift är att fastställa 
skillnader i kunskapsbegreppet resulterar det till skillnader med varierande 
styrka i argumenten. Ett omvänt tänkande, att kunskapsteorins uppgift är att 
hitta endast samband, kan tänkas resultera till just samband. Ett liknande 
resonemang om förhållandet mellan medvetande och kropp kan göras.55 Om 
undersökningar hade börjat med kroppens förmågor och möjligheter i stället 

                               
54 L-E, Björklunds (2008) modell med två kognitiva system visar att kunskapsaspekterna 
”faktiskt motsvaras av olika specifika strukturer i hjärnan…” . Och att ”lärandemiljöer bör 
aktivera båda dessa system” och … vi bör föra en diskussion ”om vad man bör lära in i de 
implicita systemen”(s. 136). 
55 Hesslow (2007) lyfter upp frågan utifrån ett neurologiskt perspektiv. Han drar följande 
slutsats. ”… att det egentligen inte är någon djupgående skillnad mellan sensoriska och moto-
riska funktioner å ena sidan och kognitiva och medvetna funktioner å den andra” (s. 100).  
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för vårt medvetande/undermedvetande hade det kanske varit annorlunda 
också i kunskapsteorin i dag – en svindlande tanke, men då skulle vi behöva 
”omdefiniera” språkbegreppet. Pollard (2004) har i en artikel tagit fasta på 
detta och lyfter fram tre teser om Ryles teori som Pollard resonerar kring i 
form av tre teser.  Tes 1. Veta-hur och veta-att är i grunden åtskilda. Tes 2. 
Veta-att är en sort av veta-hur. Tes 3. Veta-hur är en sort av veta-att. Frågan 
som dryftas i artikeln är, vilken av dessa kunskapsformer kan reduceras till 
vad? Den är en filosofisk-ontologisk fråga inte en praktisk fråga. Berkeley 
(i.d.) benämner de som instämmer i den tredje tesen för ”propositionalists” 
och visar hur bevisföringen blir cirkulär. En människa som utför uppgifter 
måste ha regler eller ha tidigare erfarenhet om dem för att lyckas med upp-
giften på ett effektivt vis. Regler uppstår ur de erfarenheter vi i vårt vardag-
liga liv prövar på och finner användbara, vissa mer effektiva än andra, och 
vilka sedan kan omvandlas till rutiner som gör våra handlingar effektivare. 
Individen måste identifiera och välja regler för genomförandet, på något sätt 
kunna välja passande regler av alla tillgängliga regler: hur gör de det? Han 
ställer denna fråga och anser att det blir endast en cirkulär bevisföring utan 
slut som ”propositionalists” har svårt att bemöta. Socialkonstruktionismen 
bidrar i detta sammanhang med begreppet kontext, här döpt till B, i vilken 
individen diskuterar mening och innebörd. Utgångspunkten är att människor 
verkar i olika kontexter i vilka de utför olika handlingar med varierande kun-
skaper. Det är i dessa kontexter som strukturer skapas och blir förståeliga, 
meningsfulla och användbara för våra syften och det är därför som Anna 
behöver kunna läsa ”receptet” inte bara skära laxen (skära och skiva ger 
olika resultat). Följande illustrerar sammanhang (B): ”A vet att y i B är y och 
inte z” med andra ord ”Anna vet att lax i matlagningssammanhang är en fisk 
och inte en tusenkronorssedel” och att ”Anna vet hur x i B” med andra ord 
”Anna vet hur en lax skivas med en laxkniv i matlagningssammanhang” och 
gör påståenden meningsfulla.  

Sammanhanget påverkar våra handlingar. Utan kontext kan begrepp bety-
da olika och på grund av detta ge upphov till olika associationer men när de 
kommer in i sitt sammanhang blir vår förståelse mer riktig och därmed ger 
den möjligheter till passande handlingar. Detta innebär att Ryles handlings-
kunskap förutsätter en kunskapssyn som inte utgår ifrån dikotomin teo-
ri/praktik, utan ser kunskap som en funktion av kontexten och till vilken 
även jag ansluter mig till. 

Schön (1983) i sin tur har särskilt argumenterat för reflektionens betydel-
se med hjälp av begreppet ”reflektion-in/on-action” och i och med detta, i 
likhet med Ryle (1949) är handlande och tänkande en sak, inte uppdelat till 
kropp/praktik och själ/teori. Schön lyfter upp de praktiska uppgifternas 
komplexitet, instabilitet och osäkerhet och kopplar ihop dessa med behovet 
att i första hand kunna identifiera problem, därefter lösa dem i praktiska 
situationer genom att agera (reflektera och handla) rätt i dessa situationer och 
sammanhang. Problemlösning för Schön är inte endast att lösa problem i 
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praktiken med hjälp av vetenskaplig kunskap utan den är en del av en pro-
blemlösningssituation.56 När människan uppfattar att någonting inte stämmer 
eller är som det brukar vara börjar hon oftast reflektera över situationen, 
jämför situationen med sina tidigare erfarenheter och kan urskilja det avvi-
kande i den. Hon identifierar det problematiska i situationen och kan därefter 
i bästa fall skapa lösningar. Reflektion är således förknippad med vad indi-
viden gör och är ett verktyg för ökat kunnande. Schöns dynamiska tänkande 
(växelverkan) om kunskapsbildning i handling, men även i det som sker 
efter handlingen, uppfattar jag som passande utgångspunkt inom yrkesut-
bildning.  

Kunskap är bunden till vissa artefakter, miljöer, platser, tid och situationer 
(Molander, 1990; Nonaka & Takeuchi, 1995; Polanyi, 1958; Rolf, 1995; 
Ryle, 1949). Detta innebär ”att det vi gör måste tas mer på allvar än det vi 
säger därför att vad vi blir beror faktiskt på vad vi gör, inte på vad vi säger 
att vi tror på”, hävdar Janik (1996, s. 28) och hänvisar till Aristoteles grund-
principer för praktisk kunskap57 i vilken etiken spelar en helt avgörande roll 
eftersom människan kan visa sin etik, sina värderingar i sina handlingar – 
hon kan välja att göra moraliska eller omoraliska handlingar.  

Yrkeskunnande 
Janik (1996) framhåller särskild att ”[…] praktisk kunskap är i första hand 
införlivad i gruppens praxis snarare än i den enskilda individens” (a.a., s. 
29), och det viktiga i vår förståelse av den praktiska kunskapen är vad indi-
viden lär sig genom att bli tillrättavisade av andra, enligt Janik (1996). Det 
kan tolkas som att individen behöver kollektivet för att kunna lära sig yrkes-
kunnande. Kollektivet överför sina objektiverade traditioner – dock är det 
individer som bildar kollektivet och till vilket de bidra med sina erfarenheter, 
kultur och förståelse.58 Det gemensamt konstruerade kunnandet överförs till 
den lärande individen, t.ex. som yrkeskultur i form av en fungerande praxis 
och vedertagen yrkeskunskap. I denna process har det skett institutionalise-
ring. Yrkeskulturer utvecklas i yrkesgemenskaper där yrkespraxis står för 
                               
56 Hesslow, G. (2007) påpekar utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv att när man löser 
intellektuella problem aktiveras förberedande motoriska områden i frontalloben och sensoris-
ka områden i hjärnans bakre delar ungefär som vid fysisk eller sensorisk aktivitet. Och att 
man inte kunnat hitta något specifikt ”kognitivt” mönster i samband med problemlösning (s. 
100 f). 
57 Janik använder samlingsbegreppet ”praktisk kunskap” överlag. Jag använder begreppet vid 
hänvisningar när det förekommer i andras texter. Själv använder jag begrepp som: yrkeskun-
skap, yrkeskunnande, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap helt beroende på samman-
hanget. 
58 Flecks (1997) beskrivning av den härskande tankestilen i samhället “hindrar” alltför vågade 
avvikelser från traditionen. Om det ändå händer finns det stor risk att individen blir marginali-
serad och/eller exkluderad från gemenskapen. Exkludering av t.ex. Monet framträdde tydligt i 
målarsamhället när impressionismen föddes på mitten av 1800-talet men skapade samtidigt 
något nytt. 
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traditioner eller för de gemensamma och mest effektiva reglerna (Höghielm, 
1998) men kan utvecklas och förändras avhängig teknisk utveckling.  

Regler förmedlas ofta i form av handlingsexempel – representationer av 
fungerande gemensamma handlingar. I de olika exemplen kan likheter och 
skillnader uppfattas men det essentiella är att hitta det gemensamma i de 
upptäckta skillnaderna. I första hand beskrivs exemplen som hur någonting 
görs och därefter vad görs. Det är ofta i motsats till hur den faktabaserade 
kunskapen förmedlas, dvs. när begreppskunskap presenteras taget ur sitt 
sammanhang. Yrkeskunskap konstitueras således i den konkreta handlingen 
och kan urskiljas i görandet. Yrkeskunskap är fundamentet i yrkespraxis och 
yrkeskultur (Höghielm, 1998).  

Bergendal (1990) menar att kunskaper i ett yrkesområde är av ett annat 
slag än kunskaper om ett yrkesområde och därför behöver dessa kunskaper 
övas och utövas ständigt i adekvata miljöer där både kunskap i och om yr-
keskunnandet kan utvecklas och förstärkas. Problematiken kring ”kunskap i 
och om” är välkänd sedan tidigare. Redan Hägerström (1911) har tagit upp 
frågan i sin moralvetenskap och menar att moralvetenskapen kan vara bara 
läran om moral inte i moral. Individen innehar yrkeskunnande när denne 
förfogar yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap.  

Följaktligen finns yrkeskunnande immanent59 i traditioner. Yrkeskunnan-
det kan utvecklas genom aktivitet och handling. Yrkeshandlingar förutsätter 
att gruppens praxis förmedlas med hjälp av regler (Höghielm, 1998) och 
normer i vilka passande sedvänjor internaliserats. Janik (1996) framhåller 
istället att för logiska framställningar eller resonemang beskrivs praktisk 
kunskap med hjälp av exempel, anekdoter, berättelser eller beskrivningar.  

Vi fortsätter med vårt tidigare exempel. När eleven skall lära sig att skiva 
rökt lax i tunna skivor räcker det inte med instruktioner i form av fakta som 
begrepp såsom ”plasthandskar, kniv, lax, laxtång, skärbräda, uppläggnings-
fat och plastfilm”.60 Det enda eleven kan göra är att plocka fram föremålen, 
vilka ger förutsättningar för arbetet. Endast framtagandet av föremålen räck-
er således inte för att skära laxen i tunna skivor. Det vet vi alla. Det är själva 
handlingen ”skära laxen” som karaktärsämnesläraren måste förmedla och 
bedöma sedan. Det räcker inte att enbart förmedla handlingen ”skära” eme-
dan det kan handla om vilken sort av skärande som helst. ”Skärandet” måste 
sättas i sitt sammanhang, prövandet av verktyg och våra kroppsrörelser be-
höver fysiskt provas. På samma sätt är det med införandet av kroppen ”i 
rummet” i vilket handlingen görs. En skicklig yrkesutövare gör dessa ”rörel-
ser i rummet” mentalt innan själva utförandet av handlingen.61  

                               
59 I betydelsen inbyggd och inte medvetandegjord eller reflekterad. Begreppet immanent 
förklaras i Ödman (1998) och kan läsas om i Kontrasternas spel. 
60 Wittgenstein (1992) kallar denna språkform för fullständigt primitivt språk (FU § 2). 
61 Mer om kroppens uttrycksförmåga i Merleau-Ponty (1999). 
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Yrkeslärare behöver instruera och leda eleven med små tillsägelser, upp-
muntran och rättelser, och när dennes språkförmåga inte räcker till, hand-
gripligen visa hur man gör. Det gäller för eleven att uppfatta dessa gester och 
rörelser. När läraren tar tag i elevens hand och genom den förmedlar känslan 
om hur kniven skall hållas i rätt riktning i förhållande till laxen, vilken ar-
betsställning som är passande, hur man samtidigt – i en enda vidsträckt och 
vittskådande blick – följer med ögonen knivens spets och skaft i rörelsen 
mot laxen, känslan, då har kniven blivit till sinnesorgan och ”blivit analogt 
med blicken” för att använda Merleau-Pontys ord (1999, s. 107). Laxen är i 
denna stund i fokus i stället för redskapet. Karaktärsämnesläraren visar här 
och ger samtidigt ett exempel på hur det går till att genomföra själva hand-
lingen i en sekvens i hela dess sammansatthet. Denne förenar känslan och 
handlingen till ett meningsfullt händelseförlopp, en skapande akt, i vilket 
estetik och etik ingår. Att följa regler och imitera är betydelsefullt när eleven 
övar att bli en skicklig yrkesutövare. När reglerna väl är kända och inövade 
kan de överskridas och utvecklas. 

Regelföljandet i samband med färdighetsträning kan uppfattas som stelt 
och fantasilöst.62 Å andra sidan kan det tolkas på motsatt vis som en skapan-
de akt och som en naturlig del i kunskapserövring. Regelföljande, vanemäs-
siga handlingar, gör att tiden och uppmärksamhetens fokus kan användas för 
innovationer (Berger och Luckmann, 2007). I skapandemomentet kan reg-
lerna överskridas. I denna skapande akt används omdöme.  När jag använder 
mig av mitt omdöme, håller jag en inre dialog med mig själv, men låter den 
andre63 samtidigt vara närvarande. När den andre ”närvarar” i den inre dia-
logen ökar mina möjligheter till rätta handlingar i vilka etiken ligger som 
bas. Den inre dialogen ger tid till reflektion och det ger möjligheter till etiska 
ställningstaganden.  Jag kan då tolka situationer som någonting för tillståndet 
passande, inte som någonting i förväg bestämt och visst, och därtill är jag 
under handlingen medveten om att regler kan tolkas och användas olika be-
roende på den aktuella situationen, handlingens syfte och mål. Reglerna64 är 
bundna i handlingsalternativ. Vid tolkning av en situation hamnar människan 
inte automatiskt i en ren imitationsfälla i betydelsen ”göra en exakt kopia 

                               
62 Rolf identifierar “know-how” och kompetens som regelföljande, och påminner oss om att 
”regel” omfattar alla slags principer eller värderingar som reglerar handling. Vilket kan tolkas 
att kunskap är kulturförmedlad. Det innebär för mig att alla handlingar är på sätt och vis 
förutbestämda utifrån tillgängliga värderingar och principer. Och det skulle innebära att män-
niskan inte är fri i sina handlingar eftersom värderingar och principer är socialt och kulturellt 
bundna. Förmågan att göra korrekta handlingar blir således kännetäcken för den praktiska 
kunskapen.  
63 Den andre innebär här det andra jag (vi talar sällan med tingen även om det förekommer i 
ens medvetande som deltar i den inre dialogen). 
64 Göranzon (2001, s. 52) beskriver problemet med regelföljandet som ”man lär sig inte först 
regeln för att därefter kunna handla, utan handlandet är regelns enda sätt att existera, den enda 
plats där vi möter den. Häri ligger en stor del av artikuleringens problematiska status”. 
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eller göra på exakt samma sätt”.65 Individen använder sin erfarenhet i tolk-
ningsakten om vad som är rimligt att anta och förvänta sig, annars skulle 
denne inte känna till sina egna mål och därmed inte heller genomföra tolk-
ningen.  

Osäkerheten är en del av handlingskunskapen och visar på värdet av erfa-
renhetskunskap och människans förmåga till reflektion och omdöme.  

Förtrogenhetskunskap i yrkeskunnande 
Josefson (1991) beskriver yrkeskunnande med hjälp av begreppet förtrogen-
hetskunskap som ”ger påståendekunskapens abstrakta begrepp liv” (a.a., 
s.27). Hon exemplifierar förtrogenhetskunskap med sjuksköterskans ”seen-
dets kunskap” som betydelsefullt för en praktiker. Förmågan att ”se”, att 
någonting inte stämmer eller att någonting är mindre bra eller är ovanligt, 
kan bara de som har en lång erfarenhet av arbetet utnyttja. 

 Att observera går ut på att se ett fenomen på ett bestämt vis vilket medför 
att individen måste veta, i alla fall i viss mån, vad denne letar efter. Individen 
måste också se på ett bestämt sätt för att kunna fälla ett omdöme om något. 
Således finns inga objektiva observationer, vilket för med sig att inga objek-
tiva bedömningar heller är möjliga. De utformas gradvis efterhand för att 
legitimera resultaten.  

Fleck (1997) visar i likhet med Josefsson, att det existerar en överens-
stämmelse mellan ”att vi ser och att vi kan”. Fleck benämner observationer-
na antingen som ”det vaga, första skådandet” i vilket gestaltandet är oklart, 
stillöst, godtyckligt, och i vilket ”faktas fasta grund saknas”; eller ”det ut-
vecklade, omedelbara gestaltseendet” i vilket våra sinnen omedelbart uppfat-
tar mening, figur och skepnad samt fullbordade helheter tack vare vår erfa-
renhet. Däremot hindrar vår bristande erfarenhet oss att urskilja det viktiga 
ur det oviktiga66 –själva essensen i fenomenet vid första skådandet – vilket är 
nödvändigt vid bedömning. Det utvecklade seendet förutsätter att individen 
kan avgöra ”med en enda blick”67 vad denne ser. Detta görs utan att genom-
föra en medveten analys av det som observeras.68 Med andra ord inordnas 
våra sinnesbilder till kategorier med hjälp av vår erfarenhet som tillägnats 

                               
65 Järnström, E (2003, 2000) ”Forskare i fält” s. 56 f upptäckte att lärlingen imitera inte, den 
lärande förändrar själva handlingen så att den passar denne. Lärlingen innoverar i stället för 
att imitera, enligt Järnström.  
65 Schöns uppfattning om urskiljandet av avvikelser i situationer förutsätter erfarenhet. 
66 Detta kan jämföras med intuition för i vilken omedelbarhet i helhetsuppfattning av händel-
ser och situationer samt fenomen är karaktäristisk. Se mer om Intuitionsbegreppet i Eneroth, 
(1990) och Larsson (1997, 1912). 
67  
68 Se även L-E, Björklunds (2008) avhandling i vilket författaren visar att människan har två 
kognitiva system ett implicit och ett explicit. Det implicita systemet är mycket snabbt och 
omedelbart och karakteriseras av att leta efter strukturer eller mönster, medan det explicita är 
medvetet och långsamt.  
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under träning i ämnet eller inom kunskapsområdet. Gestaltseendet är således 
ett kännetecken hos tankestilen och vi införs i tankestilen med hjälp av vår 
omfattande erfarenhet, enligt Fleck. Den för emellertid med sig att andra 
tankestilar och andra fakta uteblir eftersom erfarenheten, den individen 
kan/vill/har möjlighet att se, är bestämd av dennes historicitet (Fleck, 1997, 
s. 94-98; Janik, 1996, s. 60). Att se är således att avgöra och göra bedöm-
ningar i olika situationer med utgångspunkt i den tankestilen som vår histori-
citet föreskriver oss vilket innebär att den är begränsad. I värderingen av 
yrkeskunnande torde gestaltseendet – det första vaga skådandet eller det 
utvecklade, omedelbara gestaltandet – ha en avgörande inverkan på hur indi-
viden bedömer. Således kan begreppet tankestil i Flecks mening tolkas till 
institutionalisering inom social konstruktionism. 

I bedömningssammanhang är det följaktligen väsentligt att kunna identi-
fiera vari den efterfrågade kunskapen ligger, därför behöver bedömaren kun-
na urskilja det väsentliga från det oväsentliga. Att se innebär att se fenome-
net i sitt sammanhang och i relation till det förflutna (Berger, 1982), t.ex. att 
kunna se elevens utveckling. 

Förtrogenhetskunskap kan sålunda inte läras enbart med hjälp av påståen-
dekunskap, utan individen förvärvar den i praktikens mångfald och livserfa-
renhet och i den ingår alla kunskapsformer. Att kunna se och särskilja med 
hjälp av seendet, det som handlingen måste riktas mot, ingår därför i expert-
kunskapen som byggs upp med hjälp av förtrogenhetskunskap där rimlig-
hetsbedömningar och omdömesförmåga ingår.69 I den ingår även förmågan 
att kritiskt reflektera kring problem i det praktiska arbetet där situationer är 
svårbedömda. När det görs kan yrkeskunnandet utvecklas (jfr Bergendahl, 
1990; Schön 1995, 1987). Vad reflektionen inte kan göra är att balansera 
mångfalden av faktorer och väga dem mot varandra samtidigt. Därför behövs 
det en mer utvecklad helhetsuppfattning.  

I studien kan denna kunskapsform komma till nytta både som seendekun-
skap hos karaktärsämnesläraren vid bedömning av elevers praktiska presta-
tioner (särskiljandet av delarna och görandet som helhet i en arbetssituation) 
och som förmågan hos eleven att kunna identifiera och lösa problem i ar-
betsuppgiften och snabbt se vad som skall göras (jfr Berger, 1982).  

Göranzon (1990) talar om yrkeskunnande med hjälp av Temptes70 be-
grepp det praktiska intellektet vilket innebär träning av bedömning och om-
döme, men också träning ”i sin närvaro med sinnet” är utmärkande för yr-
keskunnandet (a.a., s. 72). Han hänvisar också till Perbys71 (1988) metafor 
för yrkeskunnandet den inre bilden. Den inre bilden är någonting som den 
yrkeskunnige individen, 

                               
69 Se även L-E, Björlunds (2008) avhandling, t.ex. kap 8. 
70 Tempte, T. 1982, Arbetets ära. Om hantverk, arbete. Några rekonstruerade verktyg och 
maskiner. Stockholm: Arbetslivscentrum. 
71 Perby undersökte hur meteorologerna gör sina bedömningar i en aktuell situation. 
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[…] kan uppleva med sinnena och värden på abstrakta parametrar; den är teo-
retisk tolkning och erfarenhetsmässig; den är fakta och antaganden […] på en 
gång individuell och kollektiv (Göranzon, 1990, s. 131). 

 
Höghielms (1998), Perbys och Temptes uppfattning om yrkeskunnande lik-
nar varandra. Yrkeskunnandet handlar således om utövandet av egna och 
andras erfarenheter, rutiner och omdöme. Med hjälp av egna erfarenheter lär 
man sig riktiga omdömen och genom att delta i en praxis får man del av 
andras erfarenheter och yrkeskunskaper. Yrkeskunnande förutsätter således 
både färdighet att tolka och färdigheter i att handla (Janik, 1996; Johannes-
sen, 1988). Tolkning och handling kan utifrån Saugstads (2006) tänkande 
om kunskap uppfattas som två kvalitativt olika, men inte skilda, aktiviteter.  

Enligt Höghielm (1998) är yrkeskompetens ett flerdimensionellt begrepp 
för vilket han anger två huvudkomponenter: praktisk färdighet och intellek-
tuell förmåga som innebär behärskandet av fakta, förståelse och förtrogenhet 
i ett yrkessammanhang (a.a. s. 12-13). I denna beskrivning inordnas färdig-
hetskunnande i förtrogenhetskunskapen, eftersom förtrogenhetskunskap inte 
kan ägas utan färdighet.  Yrkeskunnande är en av komponenterna i indivi-
dens yrkeskompetens. 

Sammanfattningsvis är individens yrkeskunnande bunden till situationer 
där den utövas. Den är beroende av yttre omständigheter som t.ex. miljö som 
erbjuder möjligheter eller skapar hinder för individens genomförande av 
kompetenta handlingar. Utifrån detta kan nu bevisföring i yrkeskunnande 
diskuteras. 

Bevisföring i yrkeskunnande 
Enligt Aristoteles bestämmer föreningen av begär och tänkande våra möjlig-
heter att förverkliga ett mål och utföra en bestämd handling.72  

För att individen skall kunna förverkliga sina målsättningar och utföra be-
stämda handlingar behövs det motivation (extern eller intern), och ett hand-
lingsbeslut för att uppnå detta.73 Individen är tvungen att handla eller agera 
för att kunna förverkliga sin intention. Det kan uppfattas som att tänkande 
ensamt är statiskt. Våra begär och det praktiska resonemanget kan tolkas i 
sin tur som dynamiska processer som leder till framåtsyftande aktiviteter. 

                               
72 Tre handlingsbegrepp: Handlingar som är goda i sig själv (t.ex. tänka klokt) och handlingar 
som har produktion som syfte (t.ex. att laga mat). Handlingen som ger ett utfall i form av en 
produkt och är god i sig själv (t.ex. stifta lagar och fostra goda medborgare). 
73 Dagens kunskap om beslutsgången i handlingen på neurologisk nivå. Sirigu Angela, CNRS 
i Lyon, har år 2004 kunnat mäta, med hjälp av EEG-utrustning att hjärnan sätter igång med 
beslutsprocesserna innan individen själv ansåg sig ha gjort det fria valet. Det exakta samban-
det mellan avsikt och handling i hjärnan kunde konstateras. Hennes hjärnforskning bygger på 
Benjamin Libets forskning om hjärnan från 1985 (Illustrerad Vetenskap, 2006, nr 11 s. 39-43 
och hennes artiklar på adress: (<http://brain.oxfordjournals.org/>). Tillgänglig 2006-07-28. 
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Resultatet av denna process är således handling, i ställer för en verbaliserad 
logisk tanke, och är utmärkande för det praktiska tänkandet. 

Detta för med sig konsekvenser när yrkeskunnande diskuteras. Ibland, i 
vardagliga situationer, behöver vi göra rättvisa åt vårt påstådda yrkeskun-
skap genom att skapa lämpliga uttryckssätt för det vi vill bevisa. Om vi vill 
bevisa yrkeskunnande måste detta bevisas genom handling.  

Låt oss göra ett tankeexperiment: Jag har beslutat att visa mitt kunnande 
eftersom min önskan är att få det fastställt, varvid jag och andra blir överty-
gade om det. Jag påstår att: ”Jag kan skära rökt lax på ett skickligt sätt till 
fina och tunna skivor för att tillaga en förrätt”. Än så länge är inte påståendet 
bevisat. Ett påstående är således en ståndpunkt som kräver ytterligare detalj-
upplysningar. Vi kan omformulera ståndpunkten medan vi verbaliserar den 
och vi kan kritiskt granska och kritisera den. Påståenden som syftar till yr-
keskunskap ingår alltid i en kontext, i detta fall i ett kök i samband med till-
lagning av en förrätt/maträtt och är en serie handlingar. Bevisningen görs på 
basen av våra erfarenheter, inte på basen av premisser genom att hitta riktiga 
benämningar för våra påståenden. Först när någon kritiserar våra antaganden 
upptäcker vi att grunderna behöver tydliggöras och verbaliseras. De förgivet-
tagna skälen måste förtydligas t.ex. vid bedömning av kunnande. 

Hur kan jag då verbalt bevisa att jag kan utföra det jag påstår, att jag äger 
yrkeskunnande i t.ex. att skära rökt lax på ett yrkesmässigt sätt och därmed 
tillaga en förrätt? Vi följer bevisföringen. Den påstådda kunskapen är: ”Jag 
kan skära rökt lax på ett skickligt (en nivå på expertis) sätt till tunna fina 
skivor...” Skäl som motiverar påståendet: Jag har lärt mig det genom att ut-
öva konsten i sitt sammanhang. En kunnig människa har visat mig hur man 
gör och beskrivit reglerna för såväl yrkeskunskapen som yrkespraxisen. Jag 
har på så sätt tillägnat mig erfarenheter inom området – jag har erövrat yr-
keskunnande. Jag kan jämföra mina resultat med andra skickliga yrkesutöva-
re. Reglerna som styrker skälen för motiven är följande: jag känner till reg-
lerna t.ex. de som beskriver ”hur man gör och hur man inte gör”, tekniken, 
förhållandet mellan ögat, kniven och laxen samt känslan för kvalitet och 
trycket på kniven, och jag kan utföra handlingen som en helhet med målet att 
tillaga en förrätt. Jag känner till de felaktiga handlingar, som jag bör undvi-
ka, och konsekvenserna av dem.  

Vilka hänsyn tas i processen: Hänsyn tas till yrkesetiken, laxens kvalitet 
och storlek, knivens förmåga att skära samt det färdiga resultatet, förrätten. 
Hänsyn måste tas till helheten i genomförandet, och inte endast till delarna 
var för sig. Man kan inte bara se på kniven och känna den utan att ha samti-
digt fokus på laxen och målet med skärandet.  

Nästan aldrig går bevisningen av yrkeskunskap eller skicklighet till som 
beskrivet ovan; det blir för omständligt och ingen skulle i en vanlig diskus-
sion orka lyssna på redogörelsen. Vi gör helt enkelt inte så. När vi vill bevisa 
vår yrkeskunskap visar vi den praktiskt eller demonstrerar vår skicklighet 
inför bedömaren på annat sätt. För att skickligheten skall kunna urskiljas 
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behöver bedömaren ha kompetens att bedöma skickligheten, yrkeskunnandet 
eller den s.k. förtrogenhetskunskapen. Det innebär att denne skall förfoga 
över erfarenhet och färdigheter inom ämnesområdet. Det vill säga, när prak-
tisk kunskap bevisas behöver minst två parter vara närvarande samtidigt,74 
varav den ena, gärna bedömaren, måste vara kunnig i ämnet för att skicklig-
heten skall vara möjlig att identifiera. Resultatet blir omedelbart uppenbarad 
eftersom den visar sig för våra sinnen. Som Molander uttrycker det: ”Göran-
det är ett, oåterkalleligt, definitivt […] handlingen är ändå den punkt då vi 
lämnar de blotta möjligheternas rum och gör på ett sätt – världen ändras, det 
finns ingen väg tillbaka” (Molander, 1996, s. 17). Det tolkar jag till att i skä-
randemomentet… uteblir min inre dialog eller ”överläggningen med mig 
själv om andra alternativ” i själva ”handlingsmomentet”, jag är ensam i be-
sluts- och bedömningsögonblicket, måste lita på min egen förmåga, erfaren-
het och mitt kunnande. Jag måste ha ett gott omdöme i det jag gör här och 
nu. Vi exemplifierar således vårt kunnande genom att göra just det vi påstår 
att vi kan; kunnande verifieras följaktligen i färdighet. På det sättet bevisar 
vi vår praktiska skicklighet, och inte med hjälp av språklig logisk slutledning 
(Gustavsson, 2000; Janik, 1996; Ryle, 1949). Dock tror jag att det är möjligt 
att artikulera kunnandet, om man finner goda75 skäl att göra det. Med det 
menar jag att skälen måste vara bättre, i meningen effektivare, eller ha ett 
annat mål än själva åskådliggörandet. Utifrån pragmatismens synvinkel mås-
te logiken visa sig vara mer användbar i förhållande till ett konkret demon-
strerande av handlingen för att vi skall tro på dess kraft.  

Bedömning som företeelse kan förstås utifrån ett konstrutionistiskt per-
spektiv. Den aktuella frågan handlar om bedömning av en persons kunnande, 
i vårt fall eleven som går på det gymnasiala HR-programmet. I detta sam-
manhang blir språket utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv viktigt. Det 
fungerar som ett verktyg för att sätta samman information från kollektiva 
kommunikationssituationer och ger en legitimitet i institutionella samman-
hang, i vårt fall skolans värld. Bedömning av kunskap och kunnande är tänkt 
att spegla de kunskapsstrukturer som beslutsfattarna (våra folkvalda politi-
ker) vill förmedla. Inom yrkesutbildningen länkas även bedömningsprinciper 
från yrkeslivet där begreppen kompetens och kvalifikation har en något an-
norlunda innebörd jämfört med skolans värld. Detta har inneburit svårigheter 
att kommunicera yrkeslivets uppfattningar om vad som kan anses vara lämp-
ligt yrkeskunnande inom ett yrke. En rad försök har gjorts att sammanföra 
skolans och yrkeslivets olika kontexter. Ett exempel på detta är den ganska 
omfattande diskussionen om förtrogenhetskunskap. Bedömning är således en 
komplex verksamhet som gör det nödvändigt att göra vissa avgränsningar.  

                               
74 Det är givetvis möjligt att se på en inspelning av en individs färdigheter och utifrån det 
värdera handlingar. 
75 Här kan en förväxling ske mellan behovet att artikulera den tysta kunskapen med mitt 
exempel om hur skicklighet lättast går att bevisa.  
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I nästa avsnitt presenteras de analysbegrepp som blir en rimlig följd av 
vår genomgång hittills. 

Analysbegrepp  
I det följande kommer jag att gå genom mina analysbegrepp. Avsnittet av-
slutas med en sammanfattande figur. 

 
Grundantagandet jag har om bedömning i skolan är att den förutsätter identi-
fiering av kunskapsobjektet, ett nivåtänkande samt en progression i kunnan-
det. Detta dels för att individens kunskapsuppfattning har inverkan på be-
dömning dels att progressionstänkande ligger till grund för lärandet och att 
denna förväntade progression kan värderas vid bedömning. Detta har varit 
vägledande för valet av analysbegrepp.  

Empirin analyseras med hjälp av fyra begreppssystem: kunskapsformer, 
nyckelkvalifikationer, specifika yrkeskunskaper och kunnandenivåer. 76  

Mina två huvudanalyskategorier är nyckelkvalifikationer och specifika 
yrkeskunskaper. Dessa begreppssystem analyseras sedan med hjälp av kun-
skapsformer och kunnandenivåer. Här nedan redogör jag för hur de tre första 
begreppssystemen presenteras i litteraturen och hur deras relationer sins-
emellan beskrivs, därefter redogör jag för kunnandenivåerna. Jag illustrerar 
min egen förståelse samt hur jag använder begreppssystemen i analysen.  

Kunskapsformer  
I detta avsnitt åskådliggörs inledningsvis begreppet kunskapsformer vilka 
härrör från Aristoteles (M. Ringbom, övers., 1967), Gustavsson (2004, 
2000), Ryle (1949) och Schön (1987, 1983). Aristoteles ger mig en över-
gripande teoretisk förståelse för hur begreppet kunskap kan kategoriseras 
och därmed operationaliseras till begreppssystem som hjälper mig att förstå 
kunskap på mer övergripande nivå. Ryle visar på hur kunskaper är samman-
bundna med varandra och Schön tydliggör värdet av reflektion i yrkeskun-
nandet.  

                               
76 I litteraturen har nivåbestämning för kunskaper, kompetenser och färdigheter beskrivits 
med hjälp av olika modeller som t.ex. Bloms-taxonomi (Anderson & Krathwohl, 2001), 
SOLO-taxonomi (Biggs, 2003) vilka fokuserar på kognitiva förmågor. Dreyfus och Dreyfus 
(1986) Novis-expert matris, Millers-pyramid (Miller, 1990), Fitts´-faser (1990, 1964), Ander-
sons J, R ramverk (1995, 1982) och Rasmussens system (1986, 1983) tar även hänsyn till det 
praktiska kunnandet. Dessa klassificeringssystem har olika antal nivåer, från tre till fem och i 
vissa fall sju, med delvis liknande innehåll men med olika benämningar. Skillnaden ligger 
ofta i perspektivet, inte i det direkta innehållet. Ton de Jong och M. Ferguson-Hessler (1996) 
har sammanställt information om kunskap i en matrix i vilket två dimensioner, kunskapstyper 
och kunskapskvaliteter presenteras. 
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Aristoteles tre begrepp theoria/sofia, techne/poiesis och fronesis/praxis 
anser jag kan utnyttjas i förståelsen av yrkeskunnandet eftersom de gemen-
samt omfattar olika kunskapsformer. Vi måste emellertid hitta förbindelser 
mellan dem i stället för att vilja se dem enbart som konkurrerande (Molan-
der, 1993; Rolf, 1995; Rosengren, 2002; Ryle, 1949; Sougstad 2006; Vola-
nen, 2006) för att kunna nyttja begreppens möjligheter. 

Kunskapsformer kan uppfattas som den gemensamma objektiverade 
grunden för vårt tal om kunskap. Begreppssystemet ger oss möjligheter att 
interagera på ett meningsfullt sätt i vardagen när vi talar om kunskap.  

Begreppet begreppsligt vetande/theoria och relationskunskap kan skapa 
förståelse för fenomen och beskriva den inre och yttre världen. När vi gör 
det får vi svar på frågor om sakernas tillstånd och varför de är som de är. 
Denna vetenskapliga kunskap finns att tillgå över en längre tid, den är inte 
alltid kontextbunden. Därför kan den användas både enskilt och allmänt. Det 
går att betrakta den men inte ensamt äga den. 

När vi äger praktisk behärskande/techne kan vi förändra objek-
tet/situationen och samtidigt förändras vi själva genom upptäckandet av de 
möjligheter och begränsningar som situationen/objektet har. När vi framstäl-
ler någonting gör vi det med våra händer eller med vår kropp efter noggrant 
övervägande. Vi använder våra sinnen och vinner erfarenheter genom att vi 
medverkar i aktiviteter.  

Om utgångspunkten i praktiskt behärskande är handlingar som åstad-
kommer ett synligt resultat så inriktar sig handlingar med praktisk klokhet i 
stället mot andra människor och har med etik, samhälle och politik att göra. 
Eftersom praktisk klokhet syftar till att öka människornas välbefinnande 
krävs det även ett gott omdöme, som i en handling visar sig i ett omdömes-
gillt handlande/fronesis med vars hjälp vi kan utöva med hjälp av reflektion 
de kunskapsformer som vi äger. Omdöme kräver erfarenhet om sakernas 
tillstånd, följsamhet inför olikheter och komplexitet, ”lyhördhet, öppenhet 
och fantasi” (Gustavsson, 2004, s. 14).  

Begreppsligt vetande, praktisk behärskande, omdömesgillt handlande har 
således olika karaktärer, vilka jag på ett kortfattat sätt har lyft fram. Reflek-
tion behövs som verktyg för ökat kunnande. Med hjälp av dessa begrepp 
betraktar jag mina två huvudanalyskategorier: nyckelkvalifikationer och 
specifika yrkeskunskaper. 

Nyckelkvalifikationer 
Nyckelkvalifikationer är ett etablerat begreppssystem såväl inom samhällsli-
vet som inom arbetslivet i Europa. Nyckelkvalifikationer uppfattas som de 
generella krav som en individ förväntas leva upp till för att kunna fungera i 
ett flexibelt och föränderligt samhälle. 

De senaste decenniernas samhällsomvandlingar med ökade teknologiska, 
demografiska och strukturella förändringar har visat sig vara de mest signifi-
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kanta faktorer som nödvändiggör förändringar i utbildningssystem enligt 
Streumer & Björkquist (1998). Utbildningssystem kan lätt bli ineffektiva och 
föråldrade. Kompetenser behöver erhållas allt snabbare och utbildningssy-
stem anpassas till nya behov. Det är rimligt att tänka att begränsad träning av 
enkla färdigheter och kunskapsreproduktion inte längre räcker till för att 
fungera i samhället och i arbetslivet. Det förväntas av individen ha kapacitet 
att anpassa sig till och behärska nya situationer och snabbt förvärva nya fär-
digheter och förmåga. Förmågan att använda dessa kompetenser tvärsöver 
olika färdighetsområden, blir viktiga aspekter i utbildningsdiskussioner (Ce-
defop, 1998, vol. 11, p.158; Kearns, 2001) framöver både nationellt och 
internationellt.  

Enligt Kearns (2001) definieras nyckelkvalifikationer77 internationellt  lite 
olika både inom utbildningen och inom arbetslivet. De flesta undersökning-
arna om nyckelkvalifikationer och nyckelkompetenser är gjorda i arbetsmil-
jösammanhang och inte i skolsammanhang.  Nyckelkvalifikationer kan för-
stås utifrån två övergripande inriktningar; den anglosaxiska78 och den tys-
ka79. I den anglosaxiska inriktningen med utgångspunkt i Pratzner (1978) 
betonas vikten av bas- och kärnkunskaper samt generella80 kunskaper, vilka 
ger den anställde möjligheten att arbeta på olika arbetsplatser. Man kan även 
benämna riktningarna som antingen pragmatiska eller holistiska enligt Ke-
arns (2001). 

I den tyska inriktningen, ur vilket begreppet Key Qualifications härstam-
mar, myntat av Dieter Mertens81 (1974) byggs kvalifikationsdiskussionen på 
den sociologiska distinktionen mellan funktionella82 och extrafunktionella 
kvalifikationer. De karakteristiska nyckelkvalifikationerna står i dag för den 
”nyckel” som snabbt och effektivt hjälper anställda att förvärva specialist-
kunskap. I dessa nyckelkvalifikationer finns kvaliteter som sträcker sig ut-
över yrkeskunskaper såsom t.ex. teknik. Wiggins (1998) påpekar att ”den 
genuint kompetenta individen kan komfortabelt handskas med såväl olika 
mål som olika situationer” (s.132). För att kunna göra detta behövs nyckel-
kvalifikationer. En av huvudprinciperna för nyckelkvalifikationer är att de är 

                               
77 Kvalifikationsforskning är ett omfattande område och jag gör inte anspråk att redogöra för 
området i denna studie.  
78 Inom engelsktalande länder används följande begrepp: core skills, generic skills och basic 
skills. 
79 Begrepp som används är: basic qualifications, transferable qualifications och process-
independent qualifications. 
80  I litteraturen används begreppet generella kunskaper ofta synonymt med nyckelkvalifika-
tioner eller nyckelkompetenser och jag använder dessa begrepp synonymt. 
81 Mertens kategoriserade dem till fyra grupper: basic qualification, horizon-broadening quali-
fications, broad elements och vintage-factors. Av kritikerna ansågs dessa emellertid vara för 
breda för att kunna användas på ett effektivt sätt. Mertens arbetade för ökad växelverkan 
mellan utbildning och arbete. 
82 Sociologisk kvalifikation som är en funktionell eller extrafunktionell kvalifikation kan 
tolkas i sammanhanget som generella kvalifikationer och specifika yrkesmässiga kvalifikatio-
ner.  
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överförbara (transferabla), men de gör även överföringen möjlig; de är möj-
liggörare och är samtidigt överförbara kunskaper och färdigheter som kan 
tillämpas i varierande kontexter, dvs. de är inte kontexbundna, på en flexibel 
arbetsmarknad.  

Mertens förespråkade redan på 70-talet vikten av och möjligheten till ett 
flexibelt skapande av kvalifikationer hos framtidens anställda och ansåg 
nyckelkvalifikationerna öka mobiliteten bland arbetstagarna och fungera 
som verktyg för social förändring. För att uppnå detta behövdes baskvalifi-
kationer som kunde överföras vertikalt och horisontellt inom utbildning och 
arbete. Han såg yrkesutbildningens mål som träning för att bli generalist med 
nyckelkvalifikationer för att den anställde snabbt skulle kunna specialisera 
sig till den önskade inriktningen inom industrin, men han ansåg inte skolan 
vara den enda platsen för utvecklande av kvalifikationerna. Denna uppfatt-
ning har även Zolingen (2002) cirka 30 år senare. Frågan om öppet definie-
rade kvalifikationer som var användbara inom breda områden aktualiserades. 
Arbetslivet uppfattades redan då vara i en stor förändring som krävde flexi-
bilitet och breddade kunskaper bland arbetstagarna. Mertens s.k. ”vintage-
factors” har existerat innan dagens diskussion om behovet av kunskapsöver-
föring mellan generationerna uppkommit. Det vill säga t.ex. överföring av 
verbaliserad förtrogenhetskunskap.  

Definitionerna fick emellertid kritik p.g.a. deras stora omfång och avsak-
nad av precision. Problemet med nyckelkvalifikationerna83 är att de specifika 
yrkeskunskaperna till viss del blir åsidosatta men i gengäld erbjuder dem 
breda kunskaper som kan överföras från ett arbete till ett annat. Liknande 
kritik mot nyckelkvalifikationer har förts fram från olika håll fram till i dag. 

Nijhof och Streumer, De Jong et al., Zolingen och Onstenk (i Nijhof och 
Streumer, 1998) stödjer sig på den tyska och på den anglosaxiska inriktning-
en. Med detta hoppas de kunna beskriva och skapa förståelse för en bredare 
framtida yrkesutbildning. Zolingen (2002) hävdar att nyckelkvalifikationer 
borde både formuleras och förvärvas i en yrkeskontext och identifierar sex 
dimensioner inom nyckelkvalifikationer.84 Nijhof och Streumer (1998) ur-
skiljer åtta dimensioner och Onstenk sju. Skillnaderna i respektive kategori-
sering är i huvudsak att Onstenk lägger till en professionell attityd, De Jong85 
                               
83 Rychen & Salganik (2001) diskuterar även begrepp som nyckelkompetenser i sin bok Defi-
ning and Selecting Key Competencies. Enligt författarna behövs dessa kompetenser för att 
möta aktuella och framtida utmaningar och för att man skall kunna verka ansvarsfullt och vara 
framgångsrik i samhället. Uppfattningen liknar Nijhofs och Streumers (1998) samt Zolingens 
(2002) beskrivningar. 
84 Dimensionerna som anges är: general-instrumental; cognitive; personality; social-
communicative; social-normative; strategic. Zolingen, 2002. Artikeln bygger delvis på Zo-
lingens avhandling från 1995. 
85 T. de Jong och M. Ferguson-Hessler (1996) har skapat en matris over Types of Qualities of 
Kowledge som bygger på olika författarnas syn på kunskap. De strukturerar matrisen utifrån 
kunskap-i-handling perspektiv och behandlar probelmlösningsförmåga i fysik. Författarna 
bygger matrisen på två dimensioner: kunskapstyper oh kunskapskvaliteter. Types of Qualities 
of Knowledge In Educational Psychologist, vol. 31(2) pp. 105-113. 
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betonar den strategiska dimensionen i metodologiska färdigheter och Zo-
lingen samt Nijhof och Streumer gör ett försök till sammanslagning av di-
mensionerna till en ”multi-layered competens concept” som relateras till 
yrkets kärnproblemstrukturer (Nijhof & Streumer, 1998, p. 126). Nijhof och 
Streumer anser att yrkesutbildningen bör baseras på yrkesfärdigheter, per-
sonlig utveckling och sociokulturella färdigheter och bedrivas i en passande 
kontext.86 De lyfter även tydligt upp viljan och förmågan att ”lära att lära”, 
som handlar om studiemotiv, vilket även enligt Kearns (2001) borde vara en 
kärnkompetens. Lära att lära har identifierats som en essentiell komponent 
vid kompetensdiskussioner i USA se t.ex. ASTD/DOT-studie från 1988.87  

Flera av EU´s medlemsländer har försökt skapa förståelse för vad nyckel-
kvalifikationer kan vara och hur de kan införas i yrkesutbildningen samt 
utveckla den (CEDEFOP)88. Medlemsländernas debatter har enligt Kämäräi-
nen & Streumer (1998) haft följande inriktningar: key-skills (individrelate-
rad), key/core competences (organisationsinriktad), key-qualifications (hel-
hetstänkande, kvalitet och karriär). Resultatet av Kämaräinen´s & Streumer´s 
(1998) sammanställning och slutsatser av de tre debattinriktningarna visar att 
kvalifikationer, färdigheter och kompetenser behöver kompletteras med en 
ny nivå för att eleven skall kunna möta ett snabbt förändrat arbetsliv oavsett 
vilken debattinriktning som används i medlemsländerna. Man bör fokusera 
på följande färdigheter:  

 
 readiness to acquire new knowledge and to adjust one’s own 

knowledge-base to new demands; 
 readiness to adjust one’s own knowledge and skills to the de-

mands of ‘learning organisations’ and to contribute to emerg-
ing patterns of ‘organisational learning’; 

 readiness to adjust oneself to changing career prospects and to 
enhance one’s own mobility by means of lifelong learning. 
(Kämäräinen & Streumer, 1998, p. 164) 

 
Detta visar tydlig att individens förmåga till förändring och flexibilitet inom 
organisationen, men även utanför den, är nödvändiga aspekter inom alla 
inriktningar och behöver uppmärksammas vid utveckling av yrkesutbild-
ningar. Beroende på vilken inriktningen som dominerar inom landet följer 
också konsekvenser i läroplanskonstruktionen. Om läroplanen endast beto-

                               
86 Yrkesutbildningen bör innehålla följande åtta dimensioner: occupational specific skills; 
methodical-procedural knowledge; social-normative qualifications; personal, social and inter-
active skills; learning skills; societal and cultural qualification; transfer ability; formal and 
informal work place experience (Onstenk, 1998 s. 126 ). 
87 ASTD/Departement of Labor. (1988). Workplace basics: The skills employers want. ASTD. 
Alexandria. 
88 Center Européen le Développement de la Formation Professionelle. European Center for 
the Development of Vocational Training.  
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nar det individuella blir även bedömning av kunnande starkt individrelate-
rad. Om betoning läggs på organisationsnivå fokuseras bedömningen på 
yrkesgruppernas självständighet och samarbetsformer, vilket går utöver det 
individuella kunnandet och blir mer holistiskt. I bedömningssammanhang 
skulle detta innebära att fokus läggs på utveckling, samarbetsformer och 
processer. Inom inriktningen ”key-qualifications” inriktas bedömning mot 
helhets- och kvalitetstänkande även inom yrkesutbildningen. Bedömning av 
helhet och kvalitet kan tänkas öka bedömningens svårighetsgrad på grund av 
begreppens otydlighet och omfattning.  

EUROTECNET89  kom 1994 med en rapport90 där behov av nya färdig-
heter i teknologiska miljöer kan sägas vara en konsekvens av ”en kunskaps-
intensiv ekonomi”. De kvalifikationer EUROTECNET använde är:  

[…] multi-skilling, customer oriented skills, initiativ, creativity, responsibil-
ity, and team work capacities (a. a., p. 28). 

 
Kvalifikationerna tar fasta på de mer personlighetsrelaterade förmågorna, 
vilket visar vikten av utvecklandet av allmänna förmågor både inom utbild-
ningen och i arbetslivet. En skiljelinje mellan de olika uppfattningarna om 
kvalifikationer är ifall man bör inkludera personlighetsrelaterade kompeten-
ser i nyckelkvalifikationer/-kompetenser eller utesluta dessa (se Kearns, 
2001). En problematisk fråga som aktualiseras här är ifall det överhuvudta-
get är möjligt att kräva av den bedömande läraren att denne endast bedömer 
elevernas kunskaper och inget annat. 

Höghielm (2000) har i The Votraco-project91, som genomfördes mellan 
fyra EU-länder, uppmärksammat behovet av att utveckla generella kompe-
tenser som t.ex. kommunikationsfärdigheter hos elever inom yrkesutbild-
ningen. Kommunikationsfärdigheter är den gemensamma nämnaren för mo-
dellerna: Key-competencies (AUS), NCVQ (UK),92 SCANS (USA)93 och 
Essential skills (NZ) i de olika länderna, (Mayer Committee, 1992).  

Nyckelkvalifikationerna är således inte helt oproblematiska till sin karak-
tär och DeSeCo94 har sedan 90-talet arbetat med att reda ut kärnan i kvalifi-
kationerna i olika OECD projekt (Salganik, 2001) i syfte att skapa jämförba-
ra yrkesutbildningar och öka därmed mobiliteten bland medlemsländernas 
arbetskraft. Ett syfte har även varit att värdera och jämföra yrkesutbildning-
arnas resultat på internationell nivå. DeSeCo projekt fokuserar på utfallet, de 
                               
89 European Commission, task Force Human Resources, Education, Training and Youth.  
90 Key/Core Competencies. Synthesis of related work undertaken within the EUROTECNET 
Programme (1990-1994) Brussels European Commission. 
91Vocational Training in Co-operation-project. Samarbetspartnerna i studien var England, 
Spanien, Portugal och Sverige. 
92  NCVQ, National Council for Vocational Qualifications – Wales Office. 
93 SCANS, Secretary´s Commission on Achieving Necessary Skills. 
94 DeSeCo är Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Founda-
tions. 
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färdigheter och attityder som eleverna skall ha utvecklat, inte på innehållet i 
utbildningen. Baethge och Achtenhagen (2007) har fortsatt med arbetet och 
de föreslår att i kommande VET-LSA95 behöver följande tre kompetensnivå-
er och relationerna dem emellan uppmärksammas i Europa.  

  
 General subject-specific competencies (Allmänna äm-

nesspecifika kompetenser) 
 Generic occupational competencies (Yrkeskompetenser) 
 Vocational subject-specific competencies (Yrkesspecifika 

kompetenser) 
 

Baethges och Achtenhagens (2007) arbetsdefinition av kompetenser till 
VET-LSA identifierar även fyra olika kompetensdomäner.96 Self-competence 
som innehåller kvaliteter som förmågan till etiskt resonemang samt person-
karaktäristika som t.ex. motivation och attityder, vilka anses påverka yrkes-
prestationer. Denna dimension har relationer till övriga dimensioner. Cogni-
tive-competence (kognitiv) i vilken declarative (deklarativ), procedural (pro-
cedur) och strategic (strategisk) kunskap ingår och kan värderas i arbetskon-
texten. Functional-competence (funktionella) innehåller subjektrelaterad 
kunskap i yrket och kan beskriva yrkesprofiler. I föreliggande studie hänförs 
denna kategori till specifika yrkeskunskaper. Social-competence (social 
kompetens) refererar till de nödvändiga förhandsvillkoren för lämpliga bete-
enden i sociala situationer och interaktion med andra. Kompetensdomäner 
refererar således till individuella, sociala, teoretiska och praktiska kunskaps-
områden som är nödvändiga i alla yrken. I studien tar jag min utgångspunkt i 
Baethges och Achtenhagens (2007) tänkande om kompetensdomäner och 
tolkar dessa till tre dimensioner vilka anges på sidan 67. 

 Svårigheten vid bedömning och jämförelser av personlig och social 
kompetens uppstår när kulturella motsättningar och de underliggande natio-
nella ovannämnda tendenserna behöver beaktas.97

                               
95 Concept for an International Large Scale Assessment of Vocational Education and Train-
ing. 
96 Kompetensbegreppet har angloamerikansk bakgrund och härrör från kompetens- och pre-
stationsteorier vilka är orienterade mot lärandepsykologi och kunskap. Kompetens uppfattas 
som förvärvad individuell kapacitet (Hövels, 1998). Kompetensbegreppet betonar även indi-
videns förmåga och potential att på ett lyckat sätt utföra uppgifter samt handskas med situa-
tioner enligt Ellström (1992).  I den Tyska traditionen tolkas kompetensbegreppet som en 
intern individuell kvalitet relaterad till såväl kunskaper som färdigheter men även till yrkes-
identitet. Kvalifikationer behöver däremot enligt Hövels (1998) tolkas mer som relationella, 
och definieras som förbindelse mellan individen och dennes miljö, arbetsplatsen. Den har sin 
bakgrund från ekonomin istället för psykologin. Kvalifikationer förknippas med de krav som 
är nödvändiga för att kunna praktisera yrket på ett lyckat vis (Streumer & Bjorkquist, 1998) 
och fokus flyttas då från individen till arbetet (Ellström, 1992). Ofta används begreppen kom-
petens och kvalifikationer synonymt på grund av deras oklara innehåll. 
97  The Finn Committee rekommenderade att kulturell förståelse skulle ingå i nyckelkompe-
tenser men The Mayer Committee ansåg den vara en ”body of knowledge” och inte en kom-
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Nyckelkvalifikationernas styrka är således att både kognitiva, sociala och 
kommunikativa förmågor lyfts fram som värdefulla, både för den anställde 
och för eleven. Nyckelkvalifikationer uppfattas i denna studie som relatio-
nella mellan individen och dennes situation, miljö och uppgift. Till skillnad 
från 70-talet uppfattas nyckelkvalifikationerna98 i dag utifrån den kontext de 
utövas i (Goody, 2001; Hövels, 1998; Zolingen, 2002), eftersom kultur, mil-
jö och andra resurser är påverkande faktorer, och kvalifikationerna uppfattas 
i dag även som multi-funktionella. 

Nyckelkvalifikationer i relation till sammanhanget 
Relationer kan beskrivas utifrån ett nivåtänkande och utifrån sammanhanget. 
Nijhof och Streumer (1998) hänvisar till Andersons och Marshalls modell 
för färdigheter. I deras modell finner man tre nivåer. Den översta nivån fo-
kuserar på individens övergripande kunnighet på verksamhetsnivå som bi-
drar till maximering av organisationens utförandekapacitet. T.ex. samarbete, 
självständighet, kundkontakt och lära att lära men även kvalitetsmedvetenhet 
är några av dessa färdigheter. Därefter kommer nivån där färdigheter, kun-
skaper och attityder påträffas vilka bidrar till individuell effektivitet i arbetet 
i vilket färdigheter, kunskaper och attityder framträder. T.ex. nyckelkvalifi-
kationer som problemlösningsförmåga och planeringsförmåga. Även initia-
tiv, som ligger till grund för ansvarstagande och ledarskapsförmåga, ingår i 
den individuella effektiviteten utöver yrkesspecifika kunskaper. De nödvän-
diga utbildnings- och personlighetsfärdigheter för anställningsbarhet finns på 
den nedersta och därmed tredje nivån. På denna grundläggande bas, som är 
essentiell för anställningsbarhet, placeras kommunikationsfärdigheter och 
personlighetsaspekter som t.ex. ärlighet, öppenhet och pålitlighet. Dessa är 
en stödjande bas för färdigheter och kunskaper för de två övriga nivåerna.  

Beroende på situationen, nivån, arbetsuppgiften och sammanhanget 
kommer olika nyckelkvalifikationer i skilda omfattningar till användning, 
ibland samtidigt och emellanåt enskilt. Ett exempel på förmågan att leda 
andra, som förutsätter individens skicklighet att kommunicera på ett tydligt 
och för gruppen acceptabelt vis, samt dennes initiativtagande och förmåga 
att agera i osäkra och illa definierade situationer, är ett exempel på en multi-
funktionell aspekt av nyckelkvalifikationen kommunikation. Detta visar att 
nyckelkvalifikationer är relationella i förhållande till varandra och till speci-
fika yrkeskunskaper.  

                                                                                                                             
petens (In Kearns, 2001 s. 17). Detta är ett exempel som visar svårigheterna med att skapa 
gemensamma definitioner av nyckelkompetenser och nyckelkvalifikationer.   
98 Kritik har riktats mot nyckelkvalifikationernas ursprungliga form pga. deras för öppna 
innehåll, de är inte yrkes- och situationsrelaterade, är för vagt formulerade och svåra att an-
vända i läroplanstexter (Zolingen, 2002). 
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Ett annat exempel kommer från DeSeCo (2005). Nyckelkvalifikationernas 
relationer till kontext och till andra nyckelkvalifikationer visas i figur 1 ned-
an. 

Figur1: Nyckelkompetenser används i olika kombinationer och i varierande sam-
manhang.  

 
 

Figur 1: Källa OECD´s Definition and Selection of Competencies Project (DeSeCo, 
2005, p. 9). 

Figur 1 visar hur nyckelkvalifikationerna självständighet (acting autono-
mously) och för vad vi vanligen betecknar för samarbete (functioning in 
heterogeneous groups) beroende på kontexten kan kräva olika mycket kun-
skap i hur kulturella verktyg (tools) som språk, symboler, text, kunskap, 
information, teknologi och verktyg interaktivt kommer till användning. Den 
givna situationen och uppgiften kräver olika konstellationer i användning av 
nyckelkvalifikationer. I kontext A krävs det mer av kompetenser som har 
med relationer och samarbete att göra än i kontext B i vilken användning av 
kulturella verktyg efterfrågas mer.  

Ett tredje exempel på relationer är Baethges och Achtenhagens (2007) 
tänkandet utifrån dimensioner. De identifierar tre dimensioner och vi kan då 
placera de på metanivån och se hur de är relaterade till varandra. Men, för-
fattarna framhåller att dimensionerna inte kan tydligt separeras från varandra 
och därmed inte heller nyckelkvalifikationerna. Problemlösningsförmåga 
krävs t.ex. i de flesta mer avancerade uppgiftsrelaterade handlingar och kan 
användas som startpunkt för planering av arbetet.  

På analysnivån är de sju nyckelkvalifikationerna baserade på fem författa-
res resonemang om begreppet nyckelkvalifikation (Nijhof och Streumer, De 
Jong et al., Zolingen och Onstenk, se Nijhof och Streumer, 1998). Nyckel-
kvalifikationer är erkända termer inom yrkesutbildningen men även utanför 
Europa. Emellertid används de inte ofta inom yrkesutbildning. Nyckelkvali-
fikationernas kännetecken i denna undersökning härleds ur empirin dvs. 
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empirin används som stödjande för begreppssystem nyckelkvalifikationer i 
syfte att identifiera innebörden i nyckelkvalifikationerna i karaktärsämneslä-
rarnas utsagor på HR-programmet. I studien kommer följande uppdelning av 
dimensioner och nyckelkvalifikationer att användas.  

 
Dimensionerna och nyckelkvalifikationerna är: 

 
I.   Personlig dimension 

1. Självständighet 
II.  Kognitiv dimension 

2. Planeringsförmåga 
3. Problemlösningsförmåga 

III. Social och interaktiv dimension 
4. Samarbete 
5. Kundkontakt 
6. Kommunikation 
7. Initiativkraft 

I yrkesutbildningskontexten samverkar både nyckelkvalifikationer och speci-
fika yrkeskunskaper. Beroende på vad utbildningen karaktäriseras av övas 
vissa förmågor, kunskapsformer, kvalifikationer och kompetenser mer än 
andra. I studien är huvudintresset att undersöka det som karaktärsämneslä-
rarna säger ligger till grund för bedömning i karaktärsämnen. Även om Har-
ris (2001) har uttryck det omöjliga och också det onödiga i att bedöma nyck-
elkvalifikationer99 behöver lärarna i utbildningssammanhang, än så länge i 
alla fall, ändå värdera lärandeprocessen och dess utfall.  

Nyckelkvalifikationerna ger oss information om dem generella kompeten-
serna i yrkeskunnandet vilka ensamt inte räcker till för yrkesutövning. För 
yrkesutövning krävs även specifika yrkeskunskaper som hjälper oss att utöva 
vårt yrke på ett professionellt sätt. Tillsammans ger nyckelkvalifikationer 
och specifika yrkeskunskaper oss information om yrkeskunnandets helhet i 
sitt sammanhang vilket antas vara karaktärsämneslärarens bedömningsob-
jekt. 

Nedan tecknas några utgångspunkter för kategorisering av specifika yr-
keskunskaper.  

Specifika yrkeskunskaper 
För att kunna identifiera det specifika kunnandet inom det studerade yrkes-
området räcker det inte att endast analysera det generella. Därför analyseras 
det yrkesspecifika med hjälp av specifika yrkeskunskaper, vilka antas kunna 

                               
99 P.g.a. deras otydliga innehåll. Han ifrågasätter också om det är meningsfullt att bedöma 
individers förmågor och ställer frågan om konsekvenserna. 
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vara identifierbara ur respondenternas beskrivningar och beskriva yrkesom-
rådets speciella krav.  

Specifika yrkeskunskaper, som i litteraturen benämns domains-specific 
skills (Baethge & Achtenhagen, 2007) samt occupationally-specific skills 
(Brown, 1998), är de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för ut-
övandet av ett specifikt yrke på ett lyckat vis. Specifika yrkesfärdigheter är 
nödvändiga i yrkesutövandet och beskrivs ofta som funktionella kompeten-
ser där processkunnande uppfattas som essentiellt. Yrkets grunder kan iden-
tifieras i de specifika yrkeskunskaperna som t.ex. de färdigheter i matlagning 
som en kock förutsätts ha. Om nyckelkvalifikationer är nyckeln till snabbt 
förvärvande av specifika yrkeskunskaper då kan specifika yrkeskunskaper 
vara dörren till en säker och lyckad karriär inom yrkesområdet. 

Singleton (1978) argumenterar för ”practical skills” och identifierar deras 
huvuddrag. Specifika yrkeskunskaper kan enligt Singletons tolkas vara dessa 
praktiska färdigheter i yrket. De är både mentala och fysiska, mekaniska och 
akademiska. De är innehållsmässiga och förutsätter nyckelkvalifikationer 
som problemlösnings- och planeringsfärdigheter. Specifika yrkeskunskaper 
kan identifieras i kompletta handlingsserier och målinriktade aktiviteter. De 
är situations- och sammanhangsberoende. En skicklig yrkesutövare utför 
kontrollerat och simultant serier av målbestämda handlingar i en lyckad pro-
cess med gott resultat. De specifika yrkeskunskaperna ingår som en del i 
helheten. Det går att identifiera en handlingssekvens och därmed bedöma 
den i förhållande till kriterier. Individen kan dock tänkas vara oförmögen att 
kunna se bilden av en skicklig yrkesutövare i enskilda handlingar.  

En serveringselev som lär sig specifika yrkeskunskaper lär sig t.ex. olika 
serveringssätt, men detta räcker inte för att vi skall kunna beskriva individen 
som yrkeskunnig. De olika serveringssätten fordrar fysisk styrka och moto-
rik, ergonomiska kunskaper samt tillämpning av dessa i förhållande till situa-
tionen. Servering kan utföras såväl mekaniskt som regelmässigt men även 
mer eller mindre skickligt. Men när den utförs yrkesmässigt skickligt infin-
ner sig omedelbart kravet på färdighet i kundbemötande – en nyckelkvalifi-
kation – eftersom målet för serveringen i första hand är uppfyllelsen av kun-
dens förväntade önskemål (kvalitetstänkande). Yrkesspecifika kunskaper 
tillämpas i sitt sammanhang i annat fall riskerar de bli sekventiella och tom-
ma, rent motoriska, utan innehåll. De anses vara i förhållande till nyckelkva-
lifikationer lättare att träna upp eftersom de ofta lättare kan observeras i ak-
tiviteter. Detta ger även bättre möjligheter till omedelbar och effektiv feed-
back, vilket antas främja lärandet.  

Min förståelse för begreppet utgår ifrån att de kunskaper som specificerar 
yrkesprofilen inom matlagning och servering räknas till specifika yrkeskun-
skaper. I föreliggande studie utmejslas kategorier för specifika yrkeskunska-
per ur det empiriska materialet.  
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Kunnandenivåer 
Jag antar att elevernas kunnandenivåer kan identifieras när de utför uppgifter 
och därmed ”gör kunskapsformer” i sitt sammanhang. När karaktärsämneslä-
raren observerar t.ex. elevens ”praktiskt behärskande”, är att observera ”gö-
randet”. Nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper är de begrepps-
system som kan hjälpa i observerandet och identifierandet av kunnandenivå-
er – elevens kunnandenivå som i vardagen symboliseras av betyg.  

För närvarande används elevernas betyg som mått på deras kunskaper, 
men tillräcklig vetskap om vilket vetande betyget i verkligheten represente-
rar saknas. Lundgren (1989) påpekar att ”[…] mätningar av elevresultat [är] 
många gånger otillräckliga” som underlag för beslut om förändring (a.a., 
s.93). Stake (1992, s. 97ff) visar i motsats till Gipps (1996) på skillnaderna 
mellan externa och interna undersökningar som beslutsunderlag om skolans 
resultat. Gipps (1999) utvecklar en mer sammanhållen syn på olika bedöm-
ningsformer i förhållande till bedömningssyftet. Hon tar fasta på helhetsbil-
den och fokuserar på de sociala och kulturella frågorna i klassrummet och 
visar på att bedömning är en social aktivitet och som sådan behöver den 
förstås. Elevens prestationer blir svåra att beskriva, enligt Gipps (1994), med 
endast en siffra eller en bokstav. Dessa är för endimensionella för att kunna 
beskriva de komplexa förhållandena vid bedömning. 

Vi kan ha som åsikt att det inte är betydelsefullt vad betygssymbolen har 
för innehåll. Fokus har då visat sig bli på det lätt mätbara och statistiska utan 
tydlig innehåll (jfr t.ex. relativa betyg). Ett heltäckande beslutsunderlag för 
förändringar av bedömningspraktik kräver att både undervisning, syftet med 
bedömning, kunskapsmål, lärande och bedömningsformer, parallellt upp-
märksammas, undersöks och värderas. De är beroende av varandra och bör 
lämpligen uppfattas som sammansvetsad enhet i skolpraktiken. Dessutom 
kan det vara nödvändigt att de nationella mätningarna finner nya lösningar 
som bättre tar fram de olika kunskapsformernas karaktär. Om skolan skall 
arbeta mot öppna strävansmål som t.ex. initiativtagande och etiskt förhåll-
ningssätt, kan det tänkas bli mindre meningsfullt att beskriva utfallet i kvan-
titativa termer. Vi behöver i stället beskriva tänkande och kunskap i kvalita-
tiva termer (Marton, et al., 1977; Marton & Wenestam, 1984). I första hand 
behöver vi förstå skillnaden mellan kvalitéerna och hur dessa skillnader kan 
bestämmas och värderas, i andra hand kommer frågan om kvantitet.  

Empirin analyseras med hjälp av en analysmodell som jag kallar för kun-
nandenivåer. Det borde vara möjligt finna kvalitativt olika kunnandenivåer i 
”görandet” i karaktärsämnen. Nivåbegrepp som används är uppgiftsfokus, 
situationsfokus och verksamhetsfokus. Begreppens ursprung är empirin. 
Nedan beskrivs nivåernas övergripande innehåll.  

 69 



På nivån uppgiftsfokus är syftet elevens anställningsbarhet.100 Eleven lär 
sig nya färdigheter, tar till sig relevanta fakta, normer och regler om hur man 
gör eller bör göra och förhålla sig till den givna informationen om uppgiften. 
Eleven upplever situationen otydligt, hon gör det som först finns för handen. 
Eleven kan dock oftast genomföra arbetsuppgifter från början till slut, fram-
förallt med sin kamrat, och hon kan använda vanliga arbetsmetoder, redskap 
och material i genomförandefasen men på ett osäkert vis. 

Regler som säkerhetsbestämmelser, hygienbestämmelser, arbetsmetoder 
och arbetsteknik tar mycket av koncentrationen och därför blir arbetstempot 
långsamt och handlingen osäker. Målet är att göra ett bra arbete därför följer 
eleven de givna reglerna och de normer som denne har uppfattat. Här förut-
sätts redan regelföljandets samtidighet, som är en normal tankefigur inom 
yrkesutbildningen. Eleven fokuserar på sin uppgift här och nu. 

På nivån situationsfokus har eleven viss erfarenhet av olika situationer. 
Erfarenheterna kan ha förvärvats både utanför skolan och i praktiska övning-
ar i skolan. Eleven fungerar smidigare i olika situationer och i olika grupp-
konstellationer i motsats till eleven på enbart uppgiftsfokusnivå. Eleven kän-
ner igen vissa situationsbundna händelser tack vare den erfarenheten hon 
förvärvat och kan därmed ibland välja för situationen passande alternativa 
handlingar. Denne kan således sortera, värdera och använda den inskaffade 
kunskapen och kan omvandla den till användbar kunnande. Eleven har även 
en viss sammanhangskunskap och förståelse för handlingsalternativ. 

På denna nivå är eleven mer självständig. Eleven förstår de flesta reglerna 
i förhållande till situationen och kan välja passande regler och normer i utfö-
randet av uppgiften. Misslyckade resultat beror på missförstånd eller bris-
tande omdöme i förhållande till uppgiften och situationen. Fokus ligger på 
arbetet i förhållande till målet och situationen. Här börjar eleven ”äga pro-
blemet”. Denne ser sig själv som en del i situationen och upplever att den går 
att påverka. 

På verksamhetsfokusnivå har elevens erfarenhet byggts upp ytterligare. 
Erfarenhet, omdömesförmåga, perspektivtagande och målmedvetenhet, val 
av adekvata arbetsredskap samt arbetsplanering och organisation utifrån 
både nya och gamla regler fungerar på ett smidigare sätt. Reglerna och nor-
merna har internaliserats och hon kan på ett tekniskt sätt behärska praktiken. 
Eleven drivs här av en tydligare målorientering än eleven på de lägre nivåer-
na. Eleven får också misslyckas på denna nivå men bör visa vilja att rätta till 
felaktigheter och försöka på nytt. Ur situationen föds fungerande handlings-
mönster. Hon kan lösa problem och finna nya lösningar; därmed kan ett stör-
re ansvarstagande växa fram. Eleven börjar på riktigt äga problemet, sätta 
det i sitt sammanhang och se helheten. 

                               
100 Vilket innebär att individen innehar kvaliteter och kompetenser som krävs för att kunna 
möta arbetsgivarens och kundens ändrade behov och därmed kan hjälpa individens strävan 
och potential i arbetet (In Kearns, 2001 s. 82 min översättning). 
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 Eleven kan på detta sätt utveckla sitt eget arbete men också omgivningen. 
Hon är aktiv och innovativ och motiverar sig själv och andra. Analystänkan-
det är således i förgrunden och det för med sig valsituationer med beslut. 
Hon kan värdera den egna kunskapen, dess riktighet och säkerhet. Hon kan 
planera och organisera det egna arbetet. Hon kan förstå sitt eget arbete, ar-
betsplatsens och hela verksamhetens funktion. Hon är en del av verksamhe-
ten och har således lyft upp sin blick både från ”skärbrädan” och ”situatio-
nen” till en förståelse för verksamhetens uppdrag – kundnöjdhet. 

Vi har nu bekantat oss med begreppssystemen. Med hjälp av nedanståen-
de modell tecknar jag en bild som visar avhandlingens struktur. 
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Figur 2: Modell över avhandlingens struktur. 

 
Två huvudbegreppssystem; nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper 
betraktas och granskas i studien med utgångspunkt från kunskapsformer och kun-
nandenivåer. Även om dessa begreppssystem är placerade över och under huvudbe-
greppssystemen bör de inte uppfattas som hierarkiska. 

Nyckelkvalifikationerna beskriver det generella kunnandet och specifika 
yrkeskunskaper beskriver det mer detaljerade kunnandet. De är två huvud-
analysbegreppssystem med vars hjälp empirin analyseras. Kunnandenivåerna 
anger respondenternas värderingar av elevens kunnande.  

Nu kan vi övergå till att betrakta hur undersökningen har designats och 
genomförts.  
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Kapitel 5 Metod och genomförande 

Kapitlet beskriver både studiens design och datainsamlingsmetoder samt 
deras för- och nackdelar. Några av de problem som är förknippade med ett 
social konstruktionistiskt perspektiv tas upp. Vidare redovisas urvalet. Efter 
detta redogörs databearbetning, analys och tolkningsprinciper. Som avslut-
ning behandlas studiens trovärdighet, och kvalitet i undersökningen. 

Urval 
Geografiskt var skolorna i vilka intervjuerna genomfördes belägna i stor-
stadsområden, samt centralorter i glesbyggd. Förfrågan skickades totalt till 
15 skolor med HR-program vars rektorer hade till uppgift att vidarebefordra 
informationen och godkänna lärarnas deltagande. Urvalet gjordes bland in-
formanter vilka undervisar i karaktärsämnen inom HR-programmets tre års-
kurser. En skriftlig förfrågan, ett introduktionsbrev och svarsbrev skickades 
till rektorer i de utvalda skolorna för vidare distribution till karaktärsämnes-
lärare under hösten 2000. Därefter gjordes en muntlig påminnelse om under-
sökningen per telefon till de skolor som inte hade besvarat förfrågan. Själva 
urvalet till intervjuerna gjordes utifrån undervisande karaktärsämneslärarnas 
skriftliga intresseanmälningar.  

Informanterna till intervjun och till reflektioner över filmerna 
Intervjuade lärare 
De skriftliga intresseanmälningarna resulterade i att 9 undervisande karak-
tärsämneslärare intervjuades år 2001 utifrån teman om bedömning i karak-
tärsämnen. 

Informanterna blev sedan totalt 10 undervisande karaktärsämneslärare, 
med en pilotintervju medräknad, sju inom restauranginriktningen och tre 
inom serveringsinriktningen. Restauranglärarna undervisade i kurserna: 
Varm- och kallkök A och B, Varmkök restaurang, Matlagning varmkök 
grundkurs, Matlagning storkök, Hygien och Material- och maskinkunskap 
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samt Livsmedelskunskap och Näringslära. De hade läraryrkeserfarenhet från 
1 år upp till 30 år. Två av restauranglärarna var obehöriga.101  

Serveringslärarna undervisade i årskurs 2 och 3 i kurserna Servering A, B 
och C. 

 Alla serveringslärare var behöriga lärare. 
  

Filmreflektioner 
Informanterna till filmreflektioner är dels de sju (sju av de tio) undervi-

sande karaktärsämneslärarna från intervjuerna, dels 8 övriga karaktärsäm-
neslärare. Alla reflekterade över de av mig inspelade filmerna102 i skolornas 
undervisningskök och matsalar. Undervisande karaktärsämneslärarna har en 
dubbelroll i studien dels som informant i intervjuerna, dels medverkar de i 
filmreflektionerna. 

Konkret genomfördes valet av de övriga karaktärsämneslärare genom att 
jag ringde i förväg till den valde läraren och frågade om han/hon ville med-
verka i studien. Alla svarade positivt på min förfrågan. 

Tanken bakom valet av de övriga 8 erfarna karaktärsämneslärare var fil-
mernas karaktär. Filmerna visade olika sekvenser, av elevhandlingar, vilket 
kräver ett tränat öga för att kunna reflektera över på ett för undersökningen 
användbart sätt, med tanke på att eleverna var okända för dem. Filmerna 
innehåller i genomsnitt 59 sekvenser per film och totalt 353 (från 33 till 96 
sekvenser)103. Karaktärsämnesläraren hade mindre möjligheter att relatera till 
elevens personlighet, större möjlighet att fokusera på elevhandlingen i mot-
sats till den undervisande karaktärsämnesläraren som hade kunskap om sina 
egna elever. Den undervisande läraren hade givetvis en större mental bild 
om sekvenserna och kunde relatera till andra faktorer eftersom de kände till 
undervisningsinnehållet.  

 Tio yrkeslärarstudenter inom gruppen hotell och restaurang valdes för att 
medverka i filmreflektionsdelen från en SÄL- utbildning.104

Urvalet till filmsekvenserna gjordes utifrån innehållet i menyn och utifrån 
de arbetsuppgifter som eleverna hade för dagen. Helhetsprincipen var ledan-
de för att få så många arbetsmoment dokumenterade som möjligt med förbe-
redelsearbete, råvaruhantering, tillagning, uppläggning, servering och efter-
arbete. 

Alla respondenter i studien var aktiva karaktärsämneslärare inom HR-
programmet. Uppdelning gjordes i tre grupper:  

 

                               
101 Begreppet ”obehörig” betyder att läraren inte har formell lärarutbildning för ämnet men 
har en yrkeserfarenhet inom branschen. 
102 Se närmare organisering av filmreflektioner i tabell 2. 
103 Antal sekvenser per film: F1=56 st.; F2=67 st.; F3=33 st.; F4=62 st.; F5=96 st.; F6=40 st. 
104 SÄL är en förkortning av Särskild lärarutbildning för lärare i yrkesämnen i gymnasiesko-
lan. 
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1 Undervisande karaktärsämneslärare, vilka i studien av språkliga skäl 
förkortas till (UL).  

2. Reflekterande karaktärsämneslärare vilka förkortas till lärare (KL). 
När båda grupperna 1 och 2 avses används ordet informanter.  

3. Yrkeslärarstuderande kallas i studien för lärarstudenter och förkortas 
till (YLS).  

När alla tre grupper avses används ordet respondenter. 
Undersökningen är genomförd med hjälp av 15 informanter och 10 yrkeslä-
rarstuderande. Datainsamlingen vilar på 

 
 10 kvalitativa intervjuer med undervisande karaktärsämneslä-

rare (UL),  
 6 videofilmer. Reflektioner, stimulated elicitation, över dessa 

filmer av 7 av de tio undervisande karaktärsämneslärarna 
(UL) och av 8 andra karaktärsämneslärare (KL) totalt 15 indi-
vider som reflekterat över filmerna, och 

 10 yrkeslärarstudenter (YLS), vilka var aktiva obehöriga ka-
raktärsämneslärare, som reflekterat över en av filmerna (F3).  

 
Sammanlagt har 25 respondenter deltagit i studien. 

Bortfall 
Något bortfall bland respondenterna fanns inte. Detta är en styrka i kvalitati-
va studier eftersom variationsrikedomen ökar. 

Film 6 har, efter att de två undervisande lärare hade sett filmen och reflek-
terat över den, skadats och har inte kunnat visas för andra karaktärsämneslä-
rare. I början av studiens design var det tänkt att två karaktärsämneslärare, 
en serveringslärare och en restauranglärare, skulle reflektera över film 6. 

Utgångspunkter för intervjuer och filmer 
Bedömningsobjektens karaktär omfattar såväl individuella, kollektiva och 
kontextuella aspekter. En kvalitativ empirisk undersökning föreföll vara ett 
fungerande alternativ i utforskandet av forskningsobjektet. Undersökningen 
genomförs således med de individer som har till uppgift att bedöma elever-
nas kunnande i skolkontexten dvs. lärarna. Antagandet är att det är lärarna 
som har de bästa förutsättningarna att beskriva vad bedömningsobjekten i 
karaktärsämnen är och hur de värderar dessa. Det material som studien byg-
ger på ger möjligheter att identifiera enskilda lärarnas beskrivningar av be-
dömningsobjekten. Ur dessa subjektiva beskrivningar och deras relationer 
skapas sedan en tillgänglig kollektiv innehållsbeskrivning om företeelsen. I 
tolkningen av delar och helhet konstrueras sedan beskrivningskategorier. I 
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studien används redan etablerade kategorier såväl som det konstrueras nya 
beskrivningskategorier som specifika yrkeskunskaper och kunnandenivåer.  I 
föreliggande studie sätts respondenternas beskrivningar, aspekter och kom-
ponenter om bedömningsobjekt in i sitt sammanhang. Kontexten i denna 
studie utgörs av i klassrummet filmade elevhandlingar som respondenterna 
kan relatera sina reflektioner till.   

Både intervjuer och bedömning av filmsekvenserna kan ses som diskus-
sion om bedömningsobjekt. Dessa uttryck behöver dock konkretiseras och 
exemplifieras (Janik, 1996; Marshall & Rossman, 1999). Konkretisering 
görs i föreliggande studie i form av visuellt filmmaterial som ger autentiska, 
konkreta exempel på elevens kunnande.  

Valet av kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod grundar 
sig på tanken att intervjudata är socialt konstruerade av aktörer i intervjusitu-
ationen där förhandling, skapandet, och formandet av mening på ett aktivt 
sätt sker. Intervjun leder således till en ömsesidigt skapad berättelse (Denzin 
& Lincoln, 2005; Silverman, 2001; Säljö, 2000) där informanterna kan berät-
ta om och beskriva vad de anser ligger till grund för deras bedömning i ka-
raktärsämnen.  

För att kunna ta reda på vad respondenterna fokuserar på i sina reflektio-
ner när de värderar elevhandlingar, var det rimligt att filma elevhandlingar i 
klassrummet i den kontext där bedömning sker dvs. i undervisningskök och i 
matsalar. Det är i handlingar som t.ex. kunskapsformer kan urskiljas. Fil-
merna fångar en del av arbetsuppgifterna i undervisningssituationen. Me-
ningen är att visa konkreta händelser för respondenten, och på så sätt öka 
validiteten i undersökningen (Marshall & Rossman, 1999), genom att föra in 
kontexten och bedömningsobjekten i reflektionssituationen. Säljö (2000) 
framhåller att vi bara kan få kunskap om det någon säger eller gör, inte om 
vad de tänker. Undervisande karaktärsämneslärares försök att endast verbalt 
beskriva grunderna för bedömning i intervjusituationen visade sig vara otill-
räckligt vid bedömning av yrkeskunnande. ”Görandet” verkade vara svårt att 
beskrivas med ord (Tsagalidis, 2003). Därför kompletterades datainsamling-
en med filminspelningarna. Filmen har även till uppgift att införa den ”icke 
närvarande kontexten” i reflektionssituationen,105 att ”närvarandegöra” visu-
ellt elevens kunnande. Reflektioner genomförs i en intervjukontext med ut-
gångspunkt i filmerna. Genom att karaktärsämneslärarna får möjlighet att se 
på videoinspelningar av den dagliga verksamheten samt reflektera över se-
kvenserna ger detta möjligheter att ta del av deras värderingar av elevens 
kunnande. Identifiering av bedömningsobjektet kan ske genom att eleven 
demonstrerar sitt kunnande genom aktiviteter i konkreta situationer.  

                               
105 Se t.ex. Viveca Lindbergs avhandling (2003) Yrkesutbildning i omvandling: En studie av 
lärandepraktiker och kunskapstransformationer. Stockholm: HLS förlag. 
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Studiens övergripande design 
I tabell 1 sammanställs studiens övergripande design. I tabell 2 förklaras hur 
filmerna och reflektionerna är organiserade och kodade. Som framgår av 
tabell 1 skedde de olika datainsamlingarna under en tidsperiod av 6-7 år.   

Tabell 1: Undersökningens övergripande design.  
Datain-
samlings- 
metoder 

Respondenter, 
alla är aktiva 
karaktärsämnes-
lärare. 

Material Bearbetning Insam-
lad  
av 

Analys 
av 
förfat-
taren 

Omf. 
ca 

Tid-
punkt 

Intervjuer 10 under-
visande karak-
tärsämnes- 
lärare (UL). 

Ljudband-
inspelning 

Trans-
kribering 

Förfat-
taren 

Kvali-
tativ 
 

12 
tim-
mar 

2000/ 
2001 

Video-
inspelning 
av  
elev-
handlingar 
Filmerna: 
F1-F6. 

________ 6 filmer i 
kök/matsal 
Filmerna: 
 F1-F6 

Sekvens-
beskrivningar 

Förfat-
taren 

Kvali-
tativ 
 

4,5 
tim-
mar 

2000/ 
2001 

Reflektio-
ner över 
filmerna 
F1- F6 
 
 
 
 
Ytterligare 
reflektio-
ner över 
film3 (F3). 
 
Metod: 
”stimula-
ted elicita-
tion” 
Se även 
tabell 2. 
 

7 av de tio 
undervisande 
karaktärsämnes-
lärare (UL), 
och 
8 karaktärsäm-
neslärare (KL). 
 
10 Lärarstuden-
ter, obehöriga 
karaktärsämnes-
lärare.(YLS) 
 

15  
respondenters 
reflektioner 
med ljud-
bandsinspel-
ning 
 
 
10  
Reflektioner i 
grupp.(YLS) 
 
UL4  
reflekterar över 
sin egen film 
men även över 
 4 andra film 
och   kodas då 
till (KL2). 

Transkribe-
ring av re-
flektioner 
vilka parats 
med beskriv-
ningar av 
film-
sekvenserna 
 
Samman-
fattning och 
godkännande 

Förfat-
taren 
 
 
 
 
 
 
 
Förfat-
taren 

Kvali-
tativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvali-
tativ 
 

12 
tim-
mar 
 
 
 
 
 
 
45 
min 

2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 

Tabell1: I tabellen innebär förkortningarna UL= undervisande karaktärsämneslä-
rare som även fått var sin siffra från 1-10 i intervjuerna. T.ex. är UL4 den undervi-
sande karaktärsämnesläraren nr 4 

KL = karaktärsämneslärare med siffrorna KL1-KL8, således är KL2 karaktärsäm-
neslärare nr 2 . De har endast reflekterat över filmerna och inte ingått i intervjustu-
dien.   Lärarstudenter = YLS obehöriga men aktiva karaktärsämneslärare.  

 F = Film. F1-F6 innebär att det finns totalt 6 filmer. F3 är således film nr 3. Fil-
merna är inspelningar av elevhandlingar i undervisningskök och matsalar. 
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Som vi ser i tabell 1 består forskningsprocessen i studien av olika faser. Den 
började med att 10 undervisande karaktärsämneslärare (UL) intervjuades 
avseende bedömning av kunnande vars utsagor analyserades utifrån ett be-
dömningsperspektiv. Därefter filmades i undervisningskök eller matsalar hos 
7 av de 10 undervisande karaktärsämneslärarna yrkesrelaterade elevhand-
lingar. En 5 timmar lång praktisk lektion komprimerades på plats till en 45 
minuter lång film. Sammanlagt togs det 6 filmer á 45 minuter. Därefter fick 
alla 7 undervisande karaktärsämneslärare (UL) reflektera över sina egna 
elevers prestationer. Reflektionerna spelades in på ljudband och transkribe-
rades samt sammanfördes med respektive filmsekvens. Längre fram visades 
filmerna F1-F5 för reflektion för 8 andra karaktärsämneslärare (KL) som 
inte kände eleverna. Dessa reflektioner bandades också in på ljudband och 
transkriberades samt sammanfördes med filmsekvenserna. Slutligen visades 
F3 för 10 lärarstudenter (YLS) som inte heller kände eleverna i filmen. Att 
endast en film visades för lärarstudenter berodde på tidsbrist hos studenterna. 
Studenterna reflekterade över filmen, jag sammanfattade deras reflektioner 
samt kontrollerade därefter mina tolkningar med studenterna. En mer nog-
grann beskrivning av forskningsmetoden och analysen återges nedan. 

Dessa undersökningsmetoder ger en kunskapsrikedom som ökar möjlig-
heten för nyanseringen av resultaten. Utifrån denna aspekt kan även korta 
händelser visa sig vara fruktbara vid analys (Marshall & Rossman, 1999; 
Ely, 1993). 

Datainsamlingsmetoder 

Den kvalitativa intervjun  
Den kvalitativa intervjun är en etablerad datainsamlingsmetod rörande peda-
gogiska frågor (Tierney & Dilley, 2001). Eftersom karaktärsämnen är sam-
mansatta till sin natur passar intervjun som en datainsamlingsmetod. Den ger 
bl.a. möjligheter till ett utforskande av ämnet i fråga. 

Den öppna kvalitativa intervjun (Lantz, 1993) ligger till grund för studien. 
Det gemensamma är teman, förhållningssättet, lyhördheten och förutsätt-
ningslös inställning till informationen. Utifrån teman kan specifika situatio-
ner, handlingsförlopp, temats alla nyanser och dimensioner efterfrågas, ur-
skiljas och beskrivas (Kvale, 1997). Gordon framhåller (Gordon, 1978) att 
flexibilitet, en nyfikenhet inför det som sägs, en uthållighet i sökandet efter 
det oväntade och en kritisk hållning till egna tankar under intervjun är aspek-
ter som ständigt behöver beaktas under intervjun.  
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Intervjuundersökningen106  
En pilotintervju genomfördes hösten 2000 i syfte att testa temaområden (be-
dömning, kriterier, praktik, problem) och hitta svårigheterna i intervjusitua-
tionen.  

Förberedelser som gjordes före första besöket hos de undervisande lärar-
na, var insamlandet av deras konkretiserade lokala betygskriterier vilka ana-
lyserades i sin helhet före första träffen. Fokus på analysen var: Vad står det 
i kriterierna och hur tolkar/förklarar den undervisande läraren innehållet? 
Detta skulle kunna ge en uppfattning om och en förförståelse för om det de 
säger ligger till grund för bedömning. Eftersom konkretiserade lokala be-
tygskriterier enligt föreskrifterna bör kollektivt skapas i lärargruppen, ger de 
även en uppfattning om det sociala kunskapsförrådet i gruppen.  

Nio (9) UL intervjuades våren 2001. Två av dessa intervjuades samtidigt 
p.g.a. deras arbetssituation. Intervjuerna med totalt tio (10)107 undervisande 
karaktärsämneslärare bandades, skrevs ut och därefter skickades utskrifterna 
till de intervjuade för kommentarer. Några kommentarer erhölls dock inte, 
vilket jag tolkade att de var nöjda med mina transkriptioner över sina utta-
landen. 

I egenskap som yrkeslärare själv hade jag en stor fördel att närma mig lä-
rarna,108 eftersom jag räknades som en i gruppen. Enligt Denzin och Lincoln 
(2005) kan introduktionen av studien påverka studiens möjligheter att lyck-
as. Etablerandet av en ”vinna-vinna” situation vid första mötet var således 
viktigt eftersom bedömning som myndighetsutövning lyfter upp rättvisefrå-
gan som baseras på våra värderingar om bedömningsobjekt. Förförståelsen 
kan emellertid föra med sig svårigheter vid intervjun, analys och tolkning av 
materialet. Analys och tolkning påverkas av våra tidigare kunskaper och 
erfarenheter. I mitt fall ökar kännedom om matlagning i utbildningssam-
manhang min förståelse av företeelsen.   

Videoinspelningar  
Med hjälp av videoinspelningar av elevhandlingar/situationer och händelser 
torde det vara möjligt att få reda på hur karaktärsämneslärarna uppfattar, 
beskriver och bedömer konkreta elevhandlingar i filmsekvenserna. I denna 
studie bör filmsekvenserna ses som en påminnelse, en levande bild (jfr Sil-
verman, 2001), av viktiga händelser som har ägt rum under den dagliga 
verksamheten. Händelser och handlingar visar vad eleverna gjort/inte gjort, 
men framför allt hur de har utfört de olika handlingarna. Sekvenserna an-
vänds för att ”locka” fram respondenternas värderingar om handling-

                               
106 Intervjuerna låg delvis till grund för min licentiatavhandling. 
107 Nio lärare, och en pilotintervju med en lärare. Totalt tio (10) kvalitativa intervjuer. 
108 Jfr. Kap. 25 s. 515-536: The reluctant respondent. Adler & Adler. In Gubrium & Holstein, 
2005. 
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en/situationen/händelsen. Av den orsaken kan metoden kallas för stimulated 
elicitation Keith (1988).109  Filminspelningens syfte var att komplettera de 
tidigare genomförda intervjuerna.110 Därmed flyttas bedömningsdiskussionen 
till en mer åskådlig, konkret och reell nivå, den kontextualiserar bedöm-
ningsdiskussionen. Den undervisande läraren kan sammanbinda sitt tal om 
bedömning med elevhandlingar i filmen – på detta sätt införs kontext i film-
intervjusituationen. Den som ser på filmen har en konkret situation och 
handling att reflektera över. Kontexten har i den socialkonstruktionistiska 
ansatsen betydelse för våra handlingar genom att styra handlings-, tanke-, 
och talmönster.  

Den röda tråden i filmandet var att skapa en helhet. Helheten innebär för 
mig ett försök till att kunna presentera elevhandlingar från förberedelser av 
arbetsuppgiften till en färdig produkt. Vidare innebär helhet att nästan alla 
anrättningar filmas i klassrumsituationen och hela serveringsgången i matsa-
len.  

Strategin som valdes hade sin utgångspunkt i tanken om allsidighet i be-
dömning (Lpf94) i vilket ingår produkt- och processbedömning. De undervi-
sande lärarnas tidschema fick bestämma valet av filmlängden (komprime-
ringen av ett praktiskt arbetspass). Karaktärsämneslärarnas arbetssituation 
och undervisningstid inom HR-programmet varierar. Tidsmässigt är den ofta 
mer omfångsrik i klassrummet i förhållande till kärnämneslärarnas undervis-
ningstid. Med hänsyn till arbetssituationen komprimerades arbetspasset till 
45 minuter. 

De filmade konkreta arbetsuppgifter som visar elevprestationer gör att re-
spondenterna har möjlighet att kommentera och värdera.  

Beslut och val före filmandet  
I förväg behövdes vissa val göras. Det är rimligt att ifrågasätta mitt val av 
komprimering av elevhandlingar till bestämda sekvenser på plats. Varför 
filmas inte hela klassrumssituationen i stället för enskilda elever var för sig?  
Det är en rimlig fråga. Den som har erfarenhet av ett undervisningskök på en 
hotell- och restaurangskola upptäcker att ett undervisningskök består av flera 
arbetsplatssektioner vilka skymmer sikten över hela arbetsmiljön. Sektioner-
na omfattar elevarbetsplatser, små kylar, nedkylningställen och höga hyll-
sektioner. Vidare finns särskilda diskarbetsplatser, höga ugnssektioner samt 
spissektioner med höga hyllor. En stativförsedd filmkamera som skulle filma 

                               
109 Mer om metoden under rubriken Videointervjuer som stimulated elicitation. 
110 T.ex. Björklund, L-E. (2008) hänvisar i denna fråga till Ericsson A-K som påpekar att 
arbetsminnet töms väldigt snabbt vid berättandet, men implicita minnen finns kvar. Dessa kan 
aktiveras genom att den bilden som individen upplevde i situationen presenteras så som den 
var i situationen. Ett utifrån perspektiv försämrar igenkänningen. I denna studie används film 
inte som igenkänningsfaktor av tidigare upplevda händelser. 

 80 



hela klassrumssituationen var opraktisk i förhållande till studiens syfte. Valet 
föll därför på en bärbar filmkamera, framför allt med tanke på studiens syfte. 

Videoinspelning av filmerna F1-F6 
Inspelningar av filmerna F1-F6 har ägt rum i sex klassrumssituationer, i fyra 
produktionskök och i två matsalar. De handlar om elevhandlingar, det eleven 
gör och verkar i. Materialet innefattar i första hand 6 filmer; i var och en av 
dem är det cirka 5-6 timmars undervisning som författaren redan på plats har 
komprimerat till 45 minuter lång film.  

Det gemensamma i filmerna är att elever utför verklighetsanknutna ar-
betsuppgifter i köksmiljö (elever lagar dagens menyer) och i matsal (elever 
serverar externa gäster). I restaurangköksmiljö förbereder och tillagar ele-
verna kött-, fisk-, skaldjurs- och grönsaksrätter. Vidare tillagar eleverna så-
väl varma som kalla anrättningar, konditoriprodukter samt bakar bröd. Den 
tillagade maten serveras som lunch till externa gäster i matsalen. De tar även 
betalt av gästerna. De olika filmsekvenserna innehåller handlingar och akti-
viteter av dessa slag.111

Tabell 2: Organisering och kodning av de inspelade filmerna F1-F6. 
Film Reflektioner av 

undervisande karak-
tärsämneslärare 
(UL). 

Reflektioner av 
karaktärsämneslärare 
(KL) och 
lärarstudenter (YLS)  
som är obehöriga aktiva 
karaktärsämneslärare.  

Totalt antal individer 
(UL + KL + YLS), 
som har reflekterat 
över respektive film. 

Antal  
identifierade 
sekvenser. 

F1 UL1 KL1, KL2, KL7 4 56 /6 
F2 UL2 KL2, KL4, KL5 4 67/11 
F3 UL3 KL2, 

10 (YLS) 
2 
10 

 
33/4 

F4 UL4 KL8 2 61/18 
F5 UL5 KL2, KL6, KL3 4 96/10 
F6 UL6 

UL7 
Otillgänglig p. g. a.  
tekniskt fel. 

 
2 

 
40/0 

Totalt 7 UL 
 

8 KL och 
10 (YLS) 
(KL2 förekommer fyra ggr, 
men räknas som en  
karaktärsämneslärare) 

28 
(KL2 förekommer fyra 
ggr, men räknas som en 
karaktärsämneslärare) 

353/38 

I tabell 2 visas en översikt över antal reflektioner och respondenter.  Läsanvisningar 
från vänster till höger övre rad: F1 = Film1, vilken den undervisande läraren (UL) 
har reflekterat över samt har tre andra karaktärsämneslärare (KL1, KL2 och KL7) 
reflekterat över samma film, vilket ger totalt 4 informantreflektioner för Film1. De 
har haft möjlighet att reflektera över 56 sekvenser i denna film – de har avstått från 
att reflektera över 6 sekvenser (se bilaga 2 Film1). 

                               
111 Mer information om filmsekvenserna i bilaga 2. 
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Av den sammanfattande tabellen kan reflektionsdelen beskrivas enligt föl-
jande: De sex filmerna som spelats in av författaren kodas till F1-F6. Den 
undervisande karaktärsämnesläraren får beteckningen UL1-UL7 (observera 
att F6 bedöms av två UL). Alla undervisande karaktärsämneslärare (UL1-
UL7) har reflekterat över sin ”egen” film (filmerna F1-F6).  

De 8 karaktärsämneslärarna som har reflekterat över filmerna (F1, F2, 
F3, F4 och F5) har beteckning KL1-KL8.  

Alla filmer, utom film 6 visades allra först för en behörig och erfaren ka-
raktärsämneslärare (KL2) i syfte att kontrollera om det var nödvändigt att 
visa alla filmerna till respektive respondent. Lärarens (KL2) reflektioner 
visade att det inte skulle tillföra något mer att visa alla filmer till samtliga 
karaktärsämneslärare (KL1-KL8), eftersom KL2 gav liknande reflektioner 
på liknande sekvenser oavsett film.  

Filmen F3 har dessutom visats för 10 yrkeslärarstuderanden (YLS) som är 
obehöriga men aktiva karaktärsämneslärare. Totalt har 6 filmer presenterats 
för reflektion för 15 karaktärsämneslärare varav 5 var kvinnor112 och för 10 
lärarstudenter varav 4 var kvinnor.  

Videointervjuer som ”stimulated elicitation” 113

Videoinspelningsmetoden är enligt Marshall & Rossman (1999) en av fors-
karen programmerad datainsamling, vilket innebär att forskaren har i förväg 
bestämt vad som skall filmas och var filmandet skall ske. Enligt författarna 
är filmer särskild användbara vid utforskandet och validering. Syftet med 
videoinspelningar på delar av lektioner var att skapa ett underlag som alla 
respondenter kunde ta ställning till och reflektera över samt att filmerna var 
kopplade till en vanlig undervisningssituation i karaktärsämnen. Kommenta-
rerna uppfattas här som typifierade erfarenheter om bedömning vilka kan 
göras tillgängliga för andra inom gruppen. Denna av mig skapade reflek-
tionssituation var en situation där den intervjuade stimuleras att, med hjälp 
av filmsekvenser, tala, berätta och resonera om sina bedömningsgrunder. 

                               
112 Inom hotell- och restaurangbranschen är det ofta av arbetsmiljömässiga skäl som det är 
färre kvinnor inom yrket. Arbetet är tungt och stressigt därtill ett skiftarbete. Yngre kvinnor 
arbetar inom yrket under kortare perioder, äldre väljer arbete på större enheter där endast 
dagskift är mer vanligt förekommande. 
112 Elicitation härstammar från latinets elicit som i sin tur härstammar från licitus vilket bety-
der: tillåtet, det är rätt, laglig och tillåta/tillåta sig. När elicit används i samband med ”act” 
innebär det att handlingen utvecklas omedelbart från en aktiv kraft eller kvalitet. Den används 
även i samband med viljehandlingar ”elicit act”. Viljeakten är en intern frivillig handling i 
motsats till en extern. Detta innebär i min studie att respondentens uttalanden är frivilliga 
viljehandlingar som sätts igång av ”kraften” som finns i den inspelade filmsekvensen. Syno-
nymer som t.ex. ”dra ut, få fram och härleda” ges i Websters Dictionary på webbsidan: 
(<http://www.merriam-webster.com/dictionary/elicitation>). 
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Videointervjun gav på ett konkret sätt möjlighet att lyfta fram elevhandlingar 
för reflektion.  

I föreliggande arbete är det endast möjligt att få reda på vad responden-
terna säger ligger till grund för deras bedömning vid betraktandet av filmse-
kvenserna – deras vardagliga språkbruk i situationen kan uppfattas som ob-
jektivering av yrkeskunnandets element. De filmade lektionssekvenserna 
skall ses som ett titthål i klassrumsverkligheten genom vilket respondenterna 
kan initieras till att börja verbalisera, beskriva och reflektera över de egna 
bedömningsgrunderna. Ett medvetandegörande och verbalisering av bedöm-
ningsobjekten kan således börja ta form och beskrivas utifrån respondentens 
erfarenhet om de handlingar som eleverna utför i filmen. Den visuella in-
formationen överför kulturen och praxisen i händelserna och kan då uppfat-
tas som ”objektiv” i social konstruktionistisk bemärkelse. 

Stimulated-recall-intervjumetod,114 anser jag vara en lämplig utgångs-
punkt för en diskussion (videoinspelning/kommentardel) om bedömnings-
grunder i karaktärsämnen. Ursprungligen var syftet med denna metod viljan 
att just komma åt lärarnas tänkande om deras praktik, hur de kommenterar 
sin praktik, och utifrån denna information komma åt tänkandet om praktiken 
(Alexandersson, 1994; Calderhead, 1996). Keith (1988) ser den mer som en 
generell intervjumetodik (a.a., p. 5), och föreslår att den kallas mer rätteligen 
för ”stimulated elicitation” och det är som sådan jag använder den i förelig-
gande studie. Jag vill locka fram respondenternas beskrivningar om bedöm-
ning av elevhandlingar/elevprestationer och processer med hjälp av den sti-
mulus som sekvenserna ger.  

Den tankefigur som ligger till grund för denna metod är svårigheten att 
observera, se eller på någonting annat sätt komma åt människans tankar i 
aktion, tankar som är dolda (jfr Säljö, 2000, s. 115). Filmsekvenserna riktar 
respondenternas medvetande mot undersökningens fokus, på bedömning av 
verkliga elevhandlingar i en verklighetsanknuten situation vilka man sedan 
kan reflektera över (se t.ex. Hasselgren, 1993). 

Hur genomfördes själva reflektionsdelen? 
I första hand har den undervisande karaktärsämnesläraren (UL), totalt 7 
individer, fått se den film som spelades in i dennes undervisningskök eller 
matsal. I ett senare skede visades filmerna (F1-F5115) för 8 karaktärsämneslä-
rare (KL).116 Detta gjordes i syfte att få en så rik, nyanserad och varierad 
empiri som möjligt. Film F3 visades för ytterligare 10 yrkeserfarna och akti-
va obehöriga karaktärsämneslärare på HR-programmet vilka vid detta tillfäl-

                               
114 Metoden har används mest inom den psykologiska forskningen, och i samband med  
Teacher-thinking forskningen, men framför allt vid forskning om klassrumsinteraktion. 
115 Film 6 har endast de två undervisande lärarna fått se p.g.a. tekniska problem. 
116 Se tabell 2 för mer konkret information. 
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le var lärarstuderande (YLS). Respondenterna har fått ge kommentarer117 till 
de självvalda filmsekvenserna.118 Respondenterna valde att mindre ofta re-
flektera över de sekvenser de själva deltog i. Alla rekommenderades att utta-
la sig om händelserna utifrån ett bedömningsperspektiv. När filmen var slut 
ställdes också frågor som summerade de tankar om bedömning som ägt rum. 
Omväxlande ställdes frågor om någon specifik sekvens, för att ytterligare få 
mer information om sekvenserna. Reflektionerna över sekvenserna och ef-
tersamtalet spelades in på ett ljudband och transkriberades under respektive 
filmsekvens.  

Innan filmvisningen fick respondenterna fundera på nedanstående frågor, 
vilka de också skulle ha i åtanke under tiden de tittade på filmsekvenserna. 

 
 Vad är det du bedömer i de sekvenser du nu ser på? 
 Varför valde du att kommentera just dessa sekvenser? 
 Enligt vilka kriterier bedömer du elevernas handlingar i arbe-

tet? 
 Vad är skälet till att du bedömer det på just detta sättet? 

 
Informanterna var fria att styra VHS-videobandspelaren och bestämma vilka 
sekvenser de ville kommentera i de enskilda filmerna. För att förhindra rent 
”filmtittande” ställde jag under visningen några frågor till respondenterna för 
att väcka deras uppmärksamhet. Det kunde röra sig om att uppmärksamma 
vad som sker i filmen, eller fråga vad de tyckte om just det de ser eller för-
klara själva händelsen något utförligare. Detta kan möjligtvis kritiseras men 
jag valde ändå att göra de inlägg som jag gjorde för att få fram responden-
ternas beskrivningar om bedömning av elevhandlingar. Intentionen var att få 
en så rik och nyanserad information som möjligt.  

Bearbetning av materialet 

Transkribering av intervjuer 
Kodningen av texten kan sägas vara en blandning mellan ”grov kodning och 
dokumentation av vad som sagts i samtalet” enligt Linell (1992, s. 6). Tran-

                               
117 Alla informanters reflektioner är inspelade på ljudband. Lärarstuderandens muntliga och 
skriftliga reflektioner sammanfattades skriftligt av mig och delgavs för godkännande och 
underskrift. 
118 Dvs. att i denna studie syftar inte stimulated-recall-tekniken till att läraren skall komma 
ihåg sitt eget tänkande under sekvensen, utan ge impulser till kommentarer om praktiskt 
kunnande utifrån ett bedömningsperspektiv. Filmen bör ses som en påminnelse eller ett titthål 
till de valda händelser som skett under dagen i klassrummet och komprimerats till händelse-
sekvenser. 
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skriberingsformen valdes utifrån tanken med att analysen skulle visa me-
ningen i yttrandet.119 Linell förklarar att transkriptionen inte bör ses som data 
utan snarare som en systematisk notation av resultat av analys och tolkning 
och att transkriptionen sålunda bygger med nödvändighet på tolkning och 
förståelse (a.a., s. 2-3). Redan vid transkriberingen av samtalet tolkas ord 
och fraser och transkribering är således en tolkande och representativ pro-
cess (Green, J. & Franquiz, M. & Dixon, C. 1999).  

Intervjuerna skrevs ner, i första omgången, mening för mening så att inne-
börden i uttalandet tydliggjordes så bra som möjligt. Därefter arbetades in-
tervjuerna om till läsvänlig skriftform och skickades till varje undervisande 
lärare för kommentarer med ett följebrev. De fick ta del av intervjuutskrif-
terna och ge sina synpunkter. Som tidigare nämnts erhölls inte några syn-
punkter på intervjuutskrifterna. 

Intervjuerna av de tio undervisande lärarna upptar ungefär 12 timmars 
ljudbandinspelningar vilket resulterade i ungefär 232 sidor transkriberad 
text.  

Transkribering av filmsekvenserna och kommentardelen 
Transkriberingen av videosekvenserna utfördes med tanke på sekvensinne-
hållet, viljan att förstå vad som sker i sekvensen, och hur det som sker kan 
värderas – en sekvensbeskrivning. Samma princip har använts här som vid 
transkribering av intervjuerna. 

Respondenternas reflektioner över filmsekvenserna är den centrala in-
formationen som analyseras ur videointervjuerna i förhållande till sekvensen. 
Reflektionerna förmodas ge information om hur respondenterna värderar det 
de ser i elevernas handlingar vid genomförandet av uppgifter i klassrummet 
– de yrkesspecifika kunskaperna. 

Filmerna F1-F6 innehåller mellan 33 och 97 sekvenser med elevhandling-
ar. En sekvens är en viss inspelad tid av yrkesrelaterade elevhandlingar i ett 
undervisningskök eller matsal. Sekvenserna kan vara av olika slag och ha 
olika längd. Totalt antal sekvenser av mig identifierade är 353 varav flertalet 
av dessa är uppföljningar av en och samma elev under lektionen. Antalet 
sekvenser som minst en av 25 respondenter har reflekterat över är 305. Den 
sammanlagda reflektionstiden som är ljudbandsinspelad är ungefär femton 
(15) timmar. Flödet över hanteringen av filminnehållet inför uppspelningen 
för respondenterna ser ut på följande vis: 

Identifiering av tydliga sekvenser → sekvensrubrisering → sekvenstids-
bestämning → kort händelsebeskrivning av sekvensen.  
                               
119 I resultatredovisningen innehåller citat följande kodningar: [text] innebär omformulerad 
del av en utsaga med bibehållen innebörd. Exempel på meningar som omvandlats: ”och då får 
de” till ”De får” samt ”och så börjar de” till ”De börjar”. […] borttaget yttrande. (text) innebär 
ett förtydligande. Några exempel på ord som tagits bort när talspråk transkriberats till citat: 
liksom, då, va, ju, och, att, om, också, så här.  
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Delar av min filmsekvensbeskrivning för sekvens nr 4 i film 3 ser ut på 
följande vis: 

Sekvens nr 4: Läraren går runt i köket och instruerar eleverna mer ingående i 
deras arbetsuppgifter… Han kontrollerar t.ex. hur några av eleverna bakar 
bröd … (Film 3, sekvens 4, rad 41, sekvensbeskrivning). 

 
Sekvensbeskrivningen underlättar analysarbetet, eftersom den påminner om 
vad som sker i sekvensen vid analys och tolkning. 

De undervisande lärarnas (UL1- UL7) reflektioner transkriberades först 
var för sig som en intervju med filmens sekvenstidsintervall markerad för 
respektive sekvens. Reflektionerna parades sedan ihop under respektive 
filmsekvensbeskrivning. Sekvensnummer, sekvensrubrik och antal reflektio-
ner anges över alla 353 sekvenser i bilaga 2, 2:1-2:6. 

Den undervisande lärarens (UL3) reflektioner över sekvens nr 4, som vi-
sar brödbakning, ser ut på följande vis:  

Det är såna saker som vi gått genom ”hur bakar man ett bröd?” inte vad bröd 
skall innehålla, utan arbetssättet. Jag tror att han kom på det själv till slut, det 
var någon fråga han hade, någonstans har det fastnat, att det här måste jag 
börja med när jag gör bröd. (Film 3, UL3, sekvens 4, rad 88). 

 
Karaktärsämneslärarnas (KL1-KL8) reflektioner transkriberades direkt under 
respektive filmsekvens. 

 
Filmsekvensbeskrivning nr 6, Film 3 

Sekvens nr 6 rad 88: Läraren står bredvid eleven och har en genomgång om 
hur man gör paprikasås och hur eleven skall tillaga färsk pasta. Eleven står 
och lyssnar och har till sin hjälp två recept på arbetsbänken. Läraren säger att 
eleven skall dubbla mängderna i receptet och eleven kontrar, att då blir det 20 
portioner. Läraren instruerar muntligt eleven ca 2 minuter att han skall börja 
med pastan och därefter göra paprikasåsen. (Film 3, sekvens nr 6,). 

 
Lärarens (KL2) reflektion över film 3, sekvens nr 6, återges i citatet nedan: 

Då bör han ju kunna få ett VG,120 minst. Om han har hunnit uppfatta allt det 
här i åk 1. Då är det en duktig elev. För oftast kan man inte, när man aldrig ha 
gjort det här, förstå allt på en gång. (KL2). 

 

                               
120 Symbolerna IG, G, VG och MVG är symboler som används i skolans kunskapsbedöm-
ningssystem. De anger kunskapsnivåerna i det för närvarande gällande betygssystem 
(Gy2000:09; Lpf94). Dessa symboler förekommer naturligtvis i lärarnas utsagor och därmed 
också i textens citatstycken. Det viktiga är att vi inte betraktar utsagorna och betygssymboler 
som identiska med nationella betygssystemets kunskapskvalitetsnivåer. 
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Med avhandlingen följer en CD-skiva. I CD-skivan, för att tydliggöra film-
materialets innehåll, återges exempel på moment ur filmerna F1-F5, se bila-
ga 3 över sekvenserna. 

Utgångspunkter vid tolkning 
En av grundfrågorna i en kvalitativ intervjumetod är förhållningssättet till 
talet och språket och vilken vikt som läggs i det. Uppfattas talet som uttryck 
för en färdig tanke eller är talet en omkonstruering, ett möjligt fullbordande 
av tanken, existerar tanken innanför eller utanför orden och världen eller 
förändrar den vårt tänkande (Arfwedson och Ödman, 1998; Josephson, 1990; 
Merleau-Ponty, 1997; Vygotskij, 2001; Østerberg, 1977). Hur vi ser på talet 
får konsekvenser vid tolkningen. 

Intervjumaterialet tolkas utifrån förförståelsen om att ”tanken blir tänkt i 
utsägandet” som Ödman (1996, s. 11 ff) uttrycker det (se även Ödman 2005; 
1991). Viljan till förståelse av respondenternas berättelser om bedömning 
utifrån den kontexten de är delar av är vägledande i analysen. Talakten och 
tolkningsakten är en oexakt och dynamisk process. Att använda ett språk i 
frågorna/temaområden som bygger på ett gemensamt socialt kunskapsförråd 
ger studien stabilitet eftersom felaktig tolkning lättare kan undvikas.  

Även vid närmandet av den intervjuade och den transkriberade intervju-
texten sker det redan en viss tolkning av situationen och texten även om det 
inte alltid medvetandegörs. Tolkningsarbetet pågår således hela tiden och 
materialet genomgår flera bearbetningar. Enligt Hartman (1998, s. 165) är 
förståelse för andra människor alltid relativ vår egen bakgrund, så också 
denna tolkningsprocess i vilken viljan att försöka förstå respondenternas tal 
påverkas av min egen förförståelse, erfarenhet samt det sociala och historis-
ka sammanhanget i vilket jag varit och är en del av. Ovanstående tankegång-
ar har väglett mig i analysen och tolkningsarbetet i syfte att skapa en tillför-
litlig bild av bedömningsobjekten. 

Två exempel på hur filmreflektioner har analyserats och tolkats 
I det första exemplet anges hur reflektionen över sekvens 4 har analyserats 
och tolkats. 

Det är såna saker som vi gått genom hur man bakar ett bröd, inte vad bröd 
skall innehålla - utan arbetssättet. Jag tror att han kom på det själv till slut, 
det var någon fråga han hade, någonstans har det fastnat, att det här måste jag 
(eleven) börja med när jag gör bröd. (UL3, sekvens 4). 

 
Analysen kan beskrivas som en kvalitativ innehållsanalys som börjar med 
kodningen av materialet, att hitta begrepp, ord och meningar i textmassan 
(kursivt) som svarar mot syftet och forskningsfrågor. Därefter försöker man 
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skapa beskrivningskategorier som hjälper att tolka företeelsen man är intres-
serad av (Marshall & Rossman, 1999) som helhet.  

Analys och tolkning: den undervisande läraren (UL) betonar ”hur man 
bakar ett bröd, inte vad bröd skall innehålla - utan arbetssättet, arbetsteknik. 
Denne fokuserar på hur-frågan. Det kräver kunskaper i livsmedelskunskap, 
bakningsmetoder, planering och organisering av arbetet. Specifik yrkeskun-
skap kan tolkas framträda som handlag i arbetsteknik (hur man bär sig åt 
med bröddeg) och metodkunskap (hur man tillagar bröddeg), vilka är de 
kategorier som hjälper mig tolka företeelsen.  

Även nyckelkvalifikationen planeringsförmåga kan identifieras här. Den 
undervisande läraren (UL3) ser på sekvens nr 4 och tolkar den till att eleven 
har kunskap om arbetsordningen och har planerat genomförandet av uppgif-
ten på rätt sätt. Den undervisande karaktärsämnesläraren tolkar det han ser 
genom att säga: ”det här måste jag (eleven) börja med när jag gör bröd”. 
Parallellt kan vi skönja att den undervisande läraren identifierar att eleven 
handlat till viss del självständigt. Kunskapsformen praktiskt behärskande 
(bakningstekniker och metoder) av uppgiften i situationen där resultatet av 
ansträngningar resulterar till ”lunchbröd till gäster”.  

Det andra exemplet anges nedan över sekvens 6 från lärare 2 (KL2) om 
hur denne värderar elevens handlande: 

Då bör han ju kunna få ett VG, minst. Om han har hunnit uppfatta allt det här 
(instruktioner) i åk 1. Då är det en duktig elev. För oftast kan man inte, när 
man aldrig ha gjort det här, förstå allt på en gång. (sekvens 6, KL2). 

 
Analys och tolkning: En elev i årskurs 1 som kan uppfatta och följa en kom-
plicerad muntlig instruktionssekvens på två minuter värderas till VG-nivå av 
en erfaren lärare (KL2). Denne fokuserar således på förmågan att förstå 
instruktioner. Detta bara genom att KL2 ser och lyssnar på instruktioner. 
Elevens handling i filmsekvensen är lyssnandet. Elevens förmåga att förstå 
sammansatta muntliga instruktioner tolkas här till nyckelkvalifikationen 
kommunikation. KL2 förutsätter dock genomförandet enligt instruktionerna i 
full skala för att eleven skall få ett VG, vilket inte går att se i denna sekvens. 
En alternativ tolkning kan vara att läraren förutsätter att eleven inte kommer 
att klara av uppgiften vare sig självständigt eller med hjälp av andra eftersom 
åk1 eleven saknar erfarenhet och kan inte hålla i minnet alla delar i uppgif-
ten. I analysmodellen kunnandenivåer placeras en fungerande uppgiftsorien-
tering med förståelse för situationen på situationsfokusnivå. 
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Utgångspunkter för studiens trovärdighet  
I föreliggande studie har kvalitetsbeskrivningar från följande författare beak-
tats: Larsson, 1993, 1986; Lincoln & Dentzin, 2005; Kvale, 1989; Wolming, 
1998. 

I studien finns ett grundantagande om att vår verklighet är socialt för-
handlad, konstruerad av människor i sociala sammanhang och att är förän-
derlig.  

Viljan att uppnå god trovärdighet i denna studie bygger på att giltigheten 
uppfattas som en process som pågår genom hela forskningsprocessen (Her-
merén, 1996; HSFR 1996; Kvale, 1989; Wolming, 1998). I denna studie har 
den kommunikativa samstämmigheten i analysen och tolkningen upprätthål-
lits genom att intervjuade undervisande karaktärsämneslärare har fått läsa 
sina egna intervjuer och genom detta kunnat förtydliga eller rätta till sina 
tidigare påståenden. Vidare har i reflektionsdelen otydliga och svårtolkade 
sekvensreflektioner tagits upp med respondenterna. Kategorisering av nyck-
elkvalifikationer har utsatts för kritik genom diskussioner i min forskargrupp 
och med ett stort antal aktiva karaktärsämneslärare och lärarstudenter samt 
vid försvarandet av lic. uppsatsen år 2003. Till sist har de undervisande lä-
rarna, som tidigare nämnts, träffats fler än en gång under undersökningen 
vilket bidragit till att eventuella missförstånd kunde rättas till i god tid.  

I studien görs endast anspråk på att beskriva vad respondenterna säger 
ligger till grund för bedömning i karaktärsämnen. Därmed kan det pragma-
tiska kriteriet om samstämmighet mellan det sagda och den faktiska hand-
lingen tonas ned (jfr Riksrevisionsverket, 2004). För att undvika missupp-
fattningar har tolkningar utsatts för kritisk granskning genom att kategorier-
nas innehåll och nivåerna korsvis har kontrollerats inom kategorin och även 
mellan kategorierna och nivåerna.  I denna studie avses med trovärdighet 
relationen mellan den av respondenterna beskrivna bilden och den av mig 
analyserade bilden. För att vi kan uttala oss om den analyserade bildens rim-
lighet har jag under april och maj 2008 validerat den genom att jag har 
skickat resultatdelen med nödvändig tillhörande information till fem (5) 
aktiva behöriga karaktärsämneslärare varav tre (3) inte ingick i studiens ur-
val. Samtliga har givit respons med beskrivningar som ”mycket god igen-
känning” av den resultatbild som beskrivits i resultatkapitlet.  En deltagare- 
och icke deltagarevalidering har således genomförts (jfr Kvale, 1997).  

Fördelar med datainsamlingsmetoderna 
Enligt Jensen (2002) är data från stimulated-recall-metoden mer upplysande 
och detaljerad i förhållande till olika sorter av frågeformulär. I motsats till 
Jensen påpekar Silverman (2001) att visuell data är varken bättre eller sämre 
än andra varianter av data. Det som är skillnaden på om data är bra eller 
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dåligt är forskningsfrågan och den inbäddade teorin i den. Nespor, 1985 
fastlår att:  

Stimulated recall interviews are undoubtedly valuable sources of information 
on the ways teachers explain and justify their practice – that is, they are valu-
able tools for gaining insight into teachers´ beliefs about teaching (Nespor, 
1985 p. 221). 

 
Vidare är fördelen med videoinspelningar att de kan analyseras återigen och 
på nytt sätt, även andra frågor kan ställas till materialet, utan att själva data-
materialet har genomgått en förvandling eller en förändring. Filmen doku-
menterar tydligt ickeverbalt beteende och kommunikation, som ansiktsut-
tryck, gester och känslor (Marshall & Rossman, 1999). I studier där männi-
skor kommunicerar med varandra och resonerar om olika fenomen eller sva-
rar på enkäter förändras människans uppfattning om fenomenet under och 
efter händelsen. Denna förändring hindrar återskapandet av en exakt likadan 
undersökningssituation om och om igen.  

I denna studie kan respondenterna vara reflektiva tack vare den valda da-
tainsamlingsmetoden. I videoupptagningar är den ursprungliga situationen 
oförändrad, oförvanskad och i grunden den samma. Det som erbjuds för 
reflektion består. Det är också därför som det är möjligt att visa filmerna för 
ett större antal lärare, eller andra, i ett senare skede. Ett mer heltäckande 
underlag kan då samlas in, analyseras och utifrån analysen kan generalise-
ringar i bästa fall göras. Metoden minimerar påfrestande moment som t.ex. 
krav på den undervisande läraren att under pågående lektionstid ständigt 
reflektera över det som är föremål för handlingen. Även när vi tänker ur ett 
elevperspektiv blir en oavbruten bedömningsdiskussion i klassrummet på-
frestande. Forskarens påverkan i undervisningssituationen blir även den 
mindre eftersom man kan iaktta och filma på avstånd.  

Kritik mot val av datainsamlingsmetoder 
I likhet med andra datainsamlingsmetoder har också de i studien använda 
metoderna sina nackdelar. Ett av dem, som har varit svårast att hantera, är att 
en granskning av videofilmen fångar in respondenten i händelseförloppet 
(Nespor, 1985). De vill se vad som kommer att hända och blir eventuellt 
stressade (Fuller & Manning, 1973). Deras förväntan på att se sig själv och 
sin praktik fångar intresset och kan såväl överstimulera som understimulera. 
Vid planeringen av metoden antar man att respondenterna kan och vill fritt 
reflektera över händelserna de ser, men det var inte alltid fallet. De vill se 
vad som kommer härnäst och till följd av detta glömmer att reflektera över 
själva händelsen då den spelas upp. Det kan även vara svårt att analysera och 
verbalisera händelseförloppet under uppspelningen (jfr Nisbett & Wilson, 
1977). Samtidigt skall de hålla i minnet de givna frågorna, vilket kan skapa 
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inre stress. Denna kravkombination gör att de ibland väljer ett eget tillväga-
gångssätt. I denna undersökning resulterade det egna valet till att vissa in-
formanter skapade långa och tysta pauser i stället för medvetet reflekterande 
över handlingen såsom det var tänkt från början. Flera av informanterna, 
framför allt de kvinnliga (5), kommenterade också mycket noggrant och 
detaljerat, händelserna de såg. Om informanterna fångades upp av filmtittan-
det gick jag in med frågor som t.ex. vad händer här och vad tycker du om 
detta? Detta för att ”väcka upp” informanten. 

Vidare kan frågan ställas om filmsekvenserna visar verkligheten eller ma-
nipulerar den. På ett sätt kan man säga att filmen manipulerar verkligheten 
eftersom det i denna studie saknas återgivande av alla dagens händelser. 
Men de delar som erbjuds till reflektion är inga manipulationer; de visar 
sanningsenligt händelseförloppet, elevens handlingar, och det är vad respon-
denterna skall reflektera över. 

Dessutom kan frågan lyftas fram, huruvida intervjuaren har överfört förut-
fattade meningar till lärarna i form av de ställda frågorna under reflektions-
delen. Keith (1988) framhåller att för ett undvikande av ovannämnda pro-
blem är ostrukturerade intervjufrågor att föredra. I denna studie finns fråge-
områden och öppna ostrukturerade intervjuer, som genomförs i reflektions-
delen. I alla intervjusammanhang vill forskaren veta någonting i förväg och 
därmed ofta bestämt sig för vad som är intressant att fråga eller ta reda på. 
Det samma gäller reflektionsdelen över filmsekvenserna. Jag undvek själv 
att stoppa filmen och fråga lärarna. Ett sådant förfarande skulle kunna ha  
tolkats som en signal till informanten att just denna situation är intressant att 
kommentera. Detta förhållningssätt måste balanseras med den tystnad som 
kan bli följden om informanten inte är beredd att reflektera över sekvenser-
na.  

Etiska överväganden 
Det som är avgörande i forskningsetik är att forskaren ”[…] visar den hänsyn 
till berörda grupper och individer, som vi menar att man borde” (Petersson, 
1994, s. 107).  

Under hela forskningsprocessen har således de etiska frågorna kring me-
tod, genomförande, kontakt med respondenterna och resultatredovisning 
varit viktiga. De principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning har uppmärksammats under hela forskningsprocessen (HSFR, 
1996). 

Tillämpandet av de etiska principerna 
Inför undersökningen hämtades samtyckeskravet skriftligt från medverkande 
undervisande lärare. Elevernas samtycke införskaffades i förväg muntligt via 
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den undervisande läraren men även muntligt av författaren inför inspelning-
en. Några elever avböjde att medverka i filmen. Filminspelningen genom-
fördes inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter i en undervisningslokal un-
der, för både undervisande lärare, lärare och elever, normala arbetsuppgifter. 
Alla elever som filmades var över 15 år. Inför undersökningen informerades 
deltagarna också muntligt (lärare) och skriftligt (undervisande lärare) om 
studiens syfte, metod och tidsåtgång samt studiens för- och nackdelar. Vida-
re redovisades rätten att avbryta studien när man så önskade. Konfidentiali-
tetskravet; information, medverkande och resultatredovisning; samt att mate-
rialet används endast i forskningssyfte tydliggjordes i skriftlig- och/eller i 
muntlig form. Inför reflektion av filmen har alla respondenter också muntligt 
informerats om tystnadsplikten, och vikten av den, beträffande innehållet 
och personerna i filmen. Vid transkribering av data har sålunda informanter-
na och skolorna kodats och inga namn anges i resultatredovisningen. 
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Kapitel 6 Bedömning i karaktärsämnen 

 

Inledning 
Ur empirin har nyckelkvalifikationer, specifika yrkeskunskaper och kun-
skapsformer kunnat identifieras. Därtill har det skapats ett nivåsystem ur 
intervjuerna som placerar bedömningsobjekten på kunnandenivåer. 
Analysen baserades således på följande empiriområden:  

 kvalitativa intervjuer och filmreflektioner med de undervisande 
karaktärsämneslärarna (UL).  

 filmreflektioner med karaktärsämneslärare (KL) och yrkeslärar-
studenter (YLS).  

I denna del görs en analys med utgångspunkt intervjuempirin och begrepps-
systemet Nyckelkvalifikationer används. Varje nyckelkvalifikation analyse-
ras utifrån kunskapsformer och kunnandenivåer.  

Kunnadenivåbeskrivningar som används har konstruerats och tolkats ut-
ifrån intervjuutsagor och åskådliggörs i avhandlingen genom analysmodel-
lens tre kunnandenivåer. Där två eller flera nivåer anges för en och samma 
nyckelkvalifikation och för specifik yrkeskunskap, innebär detta att i materi-
alet har tydliga skillnader mellan nivåer inte kunnat särskiljas. De nivåbe-
grepp som används är: uppgiftsfokus, situationsfokus och verksamhetsfokus. 

Längre fram i kapitlet analyseras på motsvarande sätt specifika yrkeskun-
skaper. 
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Nyckelkvalifikationer 

I denna del beskrivs bedömningsobjekten i form av nyckelkvalifikationer 
och deras kännetecken. De är kopplade till kunskapsformer och kunnandeni-
våer och besvarar följande forskningsfrågor:  
 

 Vilka kunskapsformer kan identifieras i karaktärsämneslärar-
nas utsagor vid bedömning i karaktärsämnen? 

 Vilket innehåll och vilka kännetecken kan urskiljas i de identi-
fierade kunskapsformerna? 

 Hur värderas dessa? 
 

Detta delresultat bygger delvis på min tidigare licentiatavhandling (Tsagali-
dis, 2003) men vissa förändringar har gjorts i kategoriseringen och innehål-
let. Ett exempel på förändring är att åtta nyckelkvalifikationer har blivit sju. 
Kategorin analysförmåga, som var en egen kategori i licentiatavhandlingen, 
införs nu som underkategori till kategorin problemlösningsförmåga. De 
andra större förändringarna är införandet av dimensioner och analysbegrep-
pen kunskapsform och kunnandenivåer.  

I denna del använder jag mig av den första huvudanalyskategorin, nyck-
elkvalifikationer, som är definierad i förväg (se figur 2 på sidan 72) för att 
beskriva respondenternas bedömningsgrunder. För de tre övergripande di-
mensionerna lutar jag mig mot Baethge & Achtenhagen (2007) och deras 
sätt att organisera dimensionerna. Med hjälp av Nijhof och Streumers, De 
Jong et al., Zolingens, Onstenks och Browns (i Nijhof och Streumer, 1998) 
resonemang har sju nyckelkvalifikationer definierats vilka, enligt de under-
visande karaktärsämneslärarna (UL)121, ligger till grund för bedömning i 
karaktärsämnen. Nyckelkvalifikationernas kännetecken synliggörs av inter-
vjuempirin och stödjer således det i förväg definierade begreppssystemet. 
Alla namn som förekommer i texten, för att bl. a. exemplifiera något, är fik-
tiva. 
 
                               
121 Karaktärsämnen är ämnen som är specifika för restaurangprogrammet, i detta fall servering 
och matlagning. Servering är uppdelat i tre olika kurser: servering A, B och C. Kurserna, vilka 
respondenterna undervisar i, som ingår i karaktärsämnet matlagning är: Varm- och kallkök A 
och B. Varmkök restaurang, varmkök grundkurs, storkök, hygien, material- och maskinred-
skap samt livsmedelskunskap och näringslära.  
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Dimensionerna och nyckelkvalifikationerna  
I.   Personlig dimension 

1. Självständighet 
II.  Kognitiv dimension 

2. Planeringsförmåga 
3. Problemlösningsförmåga 

III. Social och interaktiv dimension 
4. Samarbete 
5. Kundkontakt 
6. Kommunikation 
7. Initiativkraft 
 

I det följande börjar jag resultatredovisningen med nyckelkvalifikationen 
självständighet i den personliga dimensionen. Därefter övergår jag till den 
kognitiva dimensionen med planerings- och problemlösningsförmåga och 
slutligen redovisar jag samarbete, kundkontakt, kommunikation och initiativ-
kraft i den sociala och interaktiva dimensionen. 
 
I. Personlig dimension 

Nyckelkvalifikation 1: Självständighet 

Tabell 3: Nyckelkvalifikationen självständighet, dess kännetecken, kunskapsformer 
och kunnandenivåer. 

Nyckelkvalifikation Kännetecken  
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform 
 

Kunnandenivå 

Självständigt agerande och 
beslutsfattande 
- Utför arbetet utan handled-
ning 
- Handlingsberedskap 

Begreppsligt 
vetande. 
Praktiskt behärs-
kande 
Omdömesgillt 
handlande 

Verksamhets-
fokus 

Processkunskap och framför-
hållning. 
- Arbetsprocessen sker i en 
logisk följd. 
- Eleven ser behovet i tidsper-
spektiv. 
- Rimlighetsbedömningar 

Begreppsligt 
vetande. 
Praktiskt behärs-
kande 
Omdömesgillt 
handlande 
 

Verksamhets-
fokus 
 
Svårt att ange en 
bestämd nivå 

Självständighet 

Ansvarstagande: 
- Tar ansvar gentemot sig 
själv, kamrater, kunder och 
arbetsuppgiftens mål. 
Initiativtagande: 

Omdömesgillt 
handlande. 

Verksamhets-
fokus  
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- Tar ansvar genom att ta 
initiativ till att förändra hand-
lingen/situationen. 

Av tabellen ovan framgår hur nyckelkvalifikationen självständighet kan 
förklaras utifrån insamlat material. Självständighet sorteras här under per-
sonlig dimensionen (Baethge & Achtenhagen, 2007). Självständighet place-
ras på nivån verksamhetsfokus, som på gymnasienivå förutsätter en viss 
effektivitet i utförandet, medveten planering och handlingsberedskap för 
nästkommande handling/situation samt initiativ och ansvarstagande för upp-
giften.  

Inom restaurangutbildningen önskar UL att den självständiga eleven har 
egna idéer och utgår från att eleven vid behov kan fatta självständiga beslut. 
Vid självständiga beslut i en problem- och/eller valsituation förutsätts att 
eleven kan värdera och bedöma vad som krävs och hur arbetet skall fortlöpa 
och handla därefter.  

Den framförhållning en självständig elev har, innebär ansvarstagande för 
någonting utöver det synliga här och nu. Eleven besitter därmed en viss för-
måga till strukturtänkande och fantasi. 

 […] Om de har egna idéer, framför allt. Ja, det är samma sak som självstän-
dighet. […] Då säger vi att ”gör ett recept eller en meny, beställ grejerna och 
tillaga den”. Och då tycker jag att han har sett den, hela den färdiga produk-
ten framför sig innan han skrev sitt recept. (Intervju 7, Undervisande lärare 
(UL)122 8 och 9, rad 7och 195). 

 
Självständigheten förknippas med personlighetsrelaterade förmågor såsom 
initiativförmåga och förmågan att ta ansvar i den konkreta situationen. När 
en elev tar sitt ansvar för arbetsuppgiften och genomför den självständigt 
kräver det, till exempel, en förmåga att kunna ”se” vad som behöver göras 
och hur uppgiften skall utföras. En av UL ger följande bild av vad det inne-
bär att ”se”. 

Ser, innebär att de kan sysselsätta sig, att de upptäcker att de har utöver den 
kokta potatisen något annat också att göra. De ser även att kniven, bunken 
och bordet är smutsigt och att de kan göra det när de har fri tid. De ser att 
kompisen har mycket att göra eller sitter i kläm och kan ge råd. Det är vad jag 
tänker när de ’ser’ något. Detta gör man i stället för att man inte ser och går 
och sätter sig på en stol och väntar på en instruktion. (Intervju 2, UL 2, rad 
71-73). 

 
Att ”se” innebär för denne läraren motsatsen till passivitet. Den ställer krav 
på att eleven är självgående. Självständighet täcker ytterligare kvaliteter. En 

                               
122 Fortsättningsvis används i citat endast förkortningen UL för undervisande karaktärsämnes-
lärare och siffran 1-10 efter förkortningen anger koden för denne (exempel UL3). 
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av kvaliteterna är omdömesförmåga för att kunna bedöma situationer och 
förstå sammanhang men även rimlighetstänkande förutsätts. Eleven behöver 
veta vad, hur och varför något skall göras, och omsätta detta i handling; att 
tänka och agera på ett självständigt sätt. Självständigt handlande kräver för-
ståelse för relationskunskap om fenomen och förhållanden. Handlingar som 
genomförs i en arbetsuppgift med processinriktning kräver också en förtro-
genhetskunskap om restaurangkulturen. I den ingår t.ex. förståelsen av tidens 
betydelse för genomförandet, framförhållning, handlingsberedskap och för-
mågan att ”se”. Att ”se” och framförhållning uttrycks i följande citat: 

[…] man ska kunna se. Redan en VG [väl godkänt] elev tittar in i förrådet, 
och säger: ”det här är slut, vi kanske behöver mer i morgon”. Medan, en 
MVG elev vet om att nästa vecka har vi en beställning på 60 personer som 
ska ha fläskfilé och säger till: ”Var kan vi ragga bra priser redan den här 
veckan?” Man liksom, en vecka före börjar tänka in… Vi kanske behöver 
koka mer sky den här veckan, för vi måste ha det nästa vecka och då har vi 
jätte mycket att göra med andra (uppgifter). Då hinner vi inte göra sky på 
måndagen… jag kan göra (den) på torsdagen den här veckan. 

Och samtidigt en väldig självständig elev […] kan utföra tre fyra instruk-
tioner samtidigt men ändå ha kontroll över situationen. Den får fyra arbets-
uppgifter och […] han börjar med den som tar längst tid. Gör det i rätt ord-
ningen, […] och så vidare. Så att allting blir färdigt samtidigt. Då är man väl-
dig självständig. (Intervju 3, UL3, rad 273-274). 
 

Den självständiga eleven med viss handledning klarar av samt organiserar 
arbetsprocesser rätt från idé till färdig produkt och uppnår ett lyckat resultat. 

När det gäller handlingsberedskap är det kopplat till mål och situation där 
situationen är föränderlig och dynamisk. Flera UL önskar att eleverna har ett 
flexibelt förhållningssätt till arbetsuppgiften och att de skall kunna vara be-
redda på oväntade händelser och situationer. Förmågan att vara beredd på att 
någonting oväntat kan hända innebär att eleven är förutseende och har en 
grundtrygghet i sig. Handlingsberedskapen är också kopplad till ett säker-
hetsmedvetande i arbetet. Förebyggandet av skador och olyckor är kunskap 
som en av UL värdesätter högre än vad de andra gör.  

Eftersom man måste rengöra dessa brunnar (golvbrunnar) då bör man ta bort 
gallret men man skall markera det på något sätt t.ex. med en stol eller vagn 
eller så [...] så att inte andra kan skada sig [...]. Då är man på MVG-nivå. Då 
förstår man varför man skall sätta stolen som markering, man tar ansvar för 
andra. (Intervju 4, UL4, rad 146,147). 

Det är t.ex. när de sätter ljus att det kan ta eld, och om de tappar något på 
golvet att de snabbt tar bort det så ingen halkar i och ramlar och slår sig. (In-
tervju 5, UL5, rad 70). 

Det har lite grann med säkerhet att göra. [...] egentligen finns det bara en nivå 
när det gäller säkerheten. Antingen kan man eller också kan man inte. [...] 
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Det [...] fanns bara två betyg, godkänd eller icke godkänd. (Intervju 3, UL3, 
rad 221-222). 

 
När handlingsberedskapen fungerar krävs det av eleven kunskap om person-
lig säkerhet, specifika yrkeskunskaper, förmågan till bedömning av situatio-
ner med hjälp av kunskap och erfarenhet och förmåga att välja passande 
rutiner. Säkerhetstänkande relateras inte bara till den egna säkerheten utan 
till allas säkerhet, till situationen och de faror som kan tänkas uppstå i syfte 
att säkra verksamhetens mål. 

Erfarenhetskunskapen kan i vissa fall vara kopplat till det intuitiva tän-
kandet om den faktiska situationen. Citatet ger en bild av kravet på hand-
lingsberedskap: 

De har inte någon framförhållning. De kan inte se saker. De kan inte hoppa in 
och hjälpa till kamrater och sådana saker… Klarar man detta så tycker jag att 
man är upp på MVG nivån … att klara ett självständigt arbete, ansvarstagan-
de, läsa av situationer och vara lite förberedd. (Intervju 1, UL1, rad 186-187). 

 
Den undervisande läraren kräver av eleverna en viss närvaro här och nu för 
att denne skall kunna agera när situationen kräver detta. 

Rimlighetsbedömningar är även de viktiga i karaktärsämnen för en själv-
ständig elev. Eleven får inte göra för stora s.k. "tabbar". Det ekonomiska 
tänkandet, vilket rimlighetsbedömningar oftast relateras till, både i köket och 
i serveringen är en eftersträvansvärd kvalitet. Eleven behöver bedöma vad 
som verkar rimligt i förhållande till situationen. De behöver uppskatta 
mängden visuellt och vikten med hjälp av handen. Eleverna är tvungna att 
utföra matematiska beräkningar och omvandlingar och utifrån slutsatsen se 
om resultatet är rimligt eller inte. Handlingen förknippas med ekonomiskt 
tänkande, behovsanalys, hygien och ergonomi. En av UL uttrycker rimlig-
hetstänkandet följande: 

De (gästerna) är 25 personer, […]. Och då försöker man gå igenom (beställ-
ningen). […]. De (eleverna) får […] göra någon form av inköpsplanering, el-
ler hur mycket kommer det att gå åt till det här. […].Och att de är de inom 
ramen för vad som är acceptabelt, vad som går åt. Säg att det ska vara 400 
gram lax, någon säger 300 någon säger 550 sådär, då är man inom ramen. 
[…] då tycker jag det är godtagbart. (Intervju 3, UL3, rad 169-172). 

 
Får en elev t.ex. till uppgift att tillaga sallad för 25 personer så bör inte ele-
ven komma tillbaka från grönsakskylen med sallad för 35. Rimligheten och 
kunskapen om t.ex. mängder kommer fram vid diskussioner om portionsstor-
lekar vid inköpsplanering som t.ex. i citatet ovan men också vid förberedelse 
och tillagning av hela menyer. 

Maten måste vara väl förberedd och borden uppdukade när gästerna 
kommer. Det är ett berättigat krav på en restauranganställd och avvikelse 
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från detta har icke önskvärda följder för restaurangen. En elev som har varit 
och genomfört den Arbetsförlagda praktikperioden (APU-praktik) beskrivs 
nästan alltid som mer självständig än den elev som inte genomfört sin prak-
tikperiod eller arbetat extra på sin fritid. 

Dessa elever har fått kunskap om den rådande yrkeskulturen eftersom de 
deltagit i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. Självständighet är på 
sätt och vis frånvaron av en vakande öga på eleven och dennes arbete. Den 
UL ger arbetsuppgiften till eleven vid arbetspassets början och förväntar sig 
att uppgiften genomförs utan större incidenter eller handledning och med 
god kvalitet i resultatet. En UL uttrycker det på följande vis: 

UL3: […] en självständig person utför instruktionen […] utan alltför banala 
frågor under loppets gång. Frågor kommer alltid, men inte de här självklarhe-
terna.  

Intervjuare: Hur kan sådana frågor låta som en självständig elev kan göra? 
UL3: Det kan vara att jag säger åt dem "Fräs löken i en varm kastrull och 

därefter tillsätter du vin och grädde". Och då kan det vara att de har missat 
(något i instruktionen)… […]. Frågan kan vara "Ska jag fräsa i smör eller ska 
jag fräsa i olja”? Liksom, aah – bra, tänker man då. (Intervju 3, UL3, rad 94-
99).  

 
Den undervisande läraren uppskattar och förutsätter att elevfrågan visar att 
eleven har haft en egen tanke innan denne ställer frågan. 

Men då är det i och för sig jag som har missat, jag har inte gett rätt instruk-
tion, jag har bara sagt fräsa, men då har jag en självständig människa som har 
tänkt till här: okay jag ska fräsa, men är det bra i smör eller olja i det här fal-
let?  

Ja, självständig…, det är det att kunna ta en instruktion och kunna utföra 
den och visa upp resultatet direkt, utan att behöva själv bli ropad "Kom och 
titta! Ska jag göra så här eller var det så här? Hur ska jag göra? Jag kommer 
inte ihåg". Liksom osäkerheten.   

En självständig (elev)… han eller hon insuper då instruktionen som de får 
och bearbetar den förmodligen en stund i huvudet, och så utför de den, lugnt 
och metodiskt. (Intervju 3, UL3, rad 87-88). 
 

Den självständiga eleven visar säkerhet och behöver inte bekräftelse från 
andra under uppgiftens genomförande. 

Elever med tydlig självständighet vid genomförandet av arbetsuppgiften 
anses vara aktiva och ansvarstagande elever.  

MVG… så behöver de egentligen inte några instruktioner… ja, deras instruk-
tion blir att ”I dag skall vi göra detta och din uppgift blir att göra detta” och 
de kan göra det. De kan fråga någon gång men de klarar av uppgiften och tar 
ansvar för sin uppgift […]. (Intervju 1, UL1, rad 182). 

[…] de här eleverna (MVG) är ansvarstagande de hjälper även sina kam-
rater och de har en blick som man lär sig av erfarenheterna, en blick och se 
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att hugga in där det behövs, de har en framförhållning för att kunna agera att 
det inte skall hända missöden […] (Intervju 1, UL1, rad 183-185).  

 
Elevens ansvarstagande visar sig i att arbetsuppgiften blir genomförd – lära-
ren kan lita på eleven. Eleven har förmåga att även identifiera andras behov 
av hjälp och agerar därefter. 

Var går gränsen mellan självständigt och relativt självständigt agerande? 
Ett försök görs här på att beskriva skillnaden med uttryck som beskriver den 
relativt självständiga eleven: 

Vi kan ta samma exempel med den här béchamel såsen, tre gånger av fyra så 
frågar han ingenting, men den fjärde gången så ... kanske han bränner red-
ningen eller nåt sånt där. Det händer någonting. Han misslyckas den fjärde 
gången för att han var slarvig. Han glömde bort att den stod på spisen så den 
vart lite bränd. Då har man missat lite grann.  

Men om det har med självständighet (att göra) vet jag… nja, självständig-
het har det med att göra men man klarar inte av självständigheten riktigt den 
där fjärde gången kanske… (Intervju 3, UL3, rad 259-261). 

Medan, en relativt självständig har koll på allting samtidigt, men kanske 
börjar i fel ända. (Intervju 3, UL3, rad 274). 
 

En relativt självständig elev jämfört med en självständig elev klarar inte alla 
uppgifter utan missöden eller har fel arbetsordning enligt den undervisande 
läraren och kan då inte agera fullt ut självständigt. Det handlar också om att 
ha ”kontroll på läget” och agera i situationen utan hjälp. 

En serveringselev i årskurs 3 som är ”relativt självständig” fungerar på 
följande vis på G-nivå, enligt en av de undervisande serveringslärarna: 

Eleven måste klara av att ta hand om gästen från första stunden tills gästen 
lämnar restaurangen. […]. Utan att man har större svårigheter att klara det.  

Intervjuare: Hur ser du detta, hur upptäcker du att eleven är relativt själv-
ständig? 

UL10: … jo…, man är liksom, man vet vad man gör. Man kan […] klara 
det här arbetet, och tar emot gästen, beställningen, kan presentera menyn och 
ger någorlunda bra vinval och sådant. Kan servera allt, behöver kanske få lite 
hjälp med att få maten till borden, om det är många olika rätter, då är man 
liksom G för detta.  (Intervju 4, UL10, rad 50-55). 

 
Och vad den självständiga eleven beträffar säger en annan lärare: 

Men på MVG nivå räknar vi med att du självständigt klarar av det (hovmäs-
tararbetet). Vi packar mat till (kunder) som kommer och hämtar. Då gäller 
det att klara av detta. Se till att kaffebordet och salladsbordet är i ordning och 
plocka det som behövs. Ta emot gäster samtidigt och se till att hela matsalen 
fungerar och ha överblick över den samt att leverera rätt mat till (kunder). 
Det gäller att klara av det. (Intervju 5, UL5, rad 182-183). 
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Citaten kan tolkas på följande vis: en självständig elev är självgående. Den 
självständiga eleven är den elev som kommer till skolan, får sin uppgift och 
genomför uppgiften med gott resultat utan inblandning av läraren i någon 
större utsträckning. Det visar sig även att en självständig elev på uppgiftsfo-
kusnivån i servering i årskurs 3 behöver visa prov på att denne klarar av hela 
måltidssituationen. Den relativt självständiga eleven får ibland göra felaktiga 
handlingar men kan utföra arbetet utan större problem utan alltför mycket 
hjälp. Den största skillnaden visar sig vara i vilken utsträckning handledning 
har varit nödvändig. 

Nyckelkvalifikationen självständighet värderas av UL för högsta nivån 
vilket i analysmodellen är nivån verksamhetsfokus.  

Av en självständig elev krävs särskild omdömesgillt handlande och god 
omdömesförmåga i de förekommande situationerna. Som vi har sett kan 
även de andra kunskapsformerna identifieras. 

 
II. Kognitiv dimension 

Nyckelkvalifikation 2: Planeringsförmåga 

Tabell 4: Nyckelkvalifikationen planeringsförmåga, dess kännetecken, kunskaps-
former och kunnandenivåer. 

Nyckel-
kvalifikation 

Kännetecken  
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Ekonomiskt tänkande Begreppsligt  
vetande  
Praktiskt  
behärskande  
Omdömesgillt  
handlande 

Krävs på alla kunnandenivå-
erna i någon mån 

Arbetsprocess och 
helhet 

Praktiskt behärs-
kande 
- reflektion123

Situationsfokus 

Planerings-
förmåga 

Föreställningsförmåga 
(t.ex. kreativitet, 
estetik, tidsdimension) 

Begreppsligt 
vetande 
Praktiskt  
behärskande 

Verksamhetsfokus 

I tabell 4 beskrivs planeringsförmåga och de kännetecken den har. Plane-
ringsförmåga sorteras under den kognitiva dimensionen, enligt Baethge & 
Achtenhagen (2007). I karaktärsämnen har elevens planeringsförmåga stor 
betydelse för dennes betyg och hur det framtida yrket kommer att fungera. 
Planering förutsätter förmågan till framförhållning och reflektion samt kun-

                               
123 Reflektion är inte en kunskapsform, men fortsättningsvis placeras den, ur läsbarhetssyn-
punkt, inom detta område i tabellerna eftersom den är ett verktyg för ökat kunnande.  
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skap om förhållandena som gäller för situationen vilket i sin tur förutsätter 
erfarenhet av liknande situationer. 

Restaurang- och serveringsyrket kräver att planeringen av arbetet görs på 
ett mycket noggrant sätt och resulterar i att gästen i slutändan får sin mat 
varm och fräsch efter en för gästen lagom väntetid. Felmarginalerna, när de 
finns, är minimala. Planering handlar om ett systemtänkande. Det handlar 
om arbetsorganisation, arbetsmetoder och tidsanpassning men också förmå-
gan att se helheten och slutprodukten. I en undervisningssituation med pro-
duktion i skolan finns det givetvis en uppbackning från andra på ett annat 
sätt än i en autentisk restaurangmiljö eftersom i skolan finns det inte krav på 
vinst för sålda varor.  

Det ekonomiska tänkandet i termer av god ekonomi i verksamheten är 
den röda tråden i utbildningen för kockar och servicepersonal och genomsy-
rar hela undervisningen. Den ligger även till grund för arbetsplaneringen, val 
av menyer och råvaror. Skillnaden mellan rimlighetsbedömningar och eko-
nomiskt tänkande ligger i att ekonomiskt tänkande endast handlar om eko-
nomin och inte om alla slags rimlighetsbedömningar som behöver göras 
under arbetsgången. Att eleverna behöver helt enkelt lära sig förstå att 
handskas med mat är samma sak som att ha hand om pengar vilket en av UL 
så träffande beskrev på följande vis: 

[…] då brukar jag ta fram en femkrona varje gång de slänger (något), så bru-
kar jag slänga den i papperskorgen. Så här, va. Och då undrar de: ”Varför 
gör du så där för?” Jag gör samma sak som ni. Bara att det är mat ni slänger. 
Jag slänger pengarna … och, … 

Intervjuare: Hur reagerar de då?  
Ja, då blir det så här: jaha, är det pengar jag slänger? Ja, det är pengar, 

för det är en vara man betalar för. Och då får de sig en tankeställare och det 
brukar fungera jättebra. (Intervju 3, UL3, rad 155-157). 

 
Det är ett effektivt sätt att få eleven att stanna upp och reflektera över sina 
handlingar. Men det visar också att en elev behöver behärska ett ekonomiskt 
tänkande under hela arbetsprocessen. 

Arbetsprocess är, enligt UL, det samma som helhet. Helheten kan ses i 
elevens arbete i något de kallar för flyt, vilket innebär att utmaning och kun-
nande harmonierar och är i konstant utveckling. Om eleven inte kan visa flyt 
i arbetsprocessen saknas eller brister det i arbetets planering och genomfö-
rande. I arbetsplaneringen ingår både rutiner och skapande. En av UL ut-
trycker arbetsplaneringen på följande sätt: 

(MVG-elever) Eleverna ska ju kunna… i princip komma in på morgonen, få 
en lapp i handen "Det här är menyn för idag, de här fem rättarna ska vi ha" 
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[…]. Kunna ta den menyn, sätta sig ned och göra en ”mise en place – lis-
ta”.124 

Det här bör jag börja med och det här gör jag sen och det här gör jag sen 
och få allting i rätt ordning så att det klaffar till kl. 12.00 eller när gästerna 
kommer. (Intervju 3, UL3, rad 333-334). 

 
Eleven som klarar av menyn anses högpresterande med fungerande plane-
ring och arbetsordning. 

Föreställningsförmågan förutsätter att eleven förstår sambandet mellan 
tid, metod och resultat; kan se det estetiska i processen och agera efter den 
samt vara kreativ i planeringssituationen. Tidsperspektivet i planering bety-
der hela dagens arbete, gärna också dagen därpå eller en vecka framåt. Men 
det innebär också att eleven inser vikten av att komma i tid till skolan. Ele-
vens fysiska närvaro i karaktärsämnen tolkar jag som ett måste.  Flera UL 
förutsätter att eleverna förstår sin egen del i helheten i en restaurang och det 
visar de genom att finnas där när den praktiska undervisningen pågår. De är 
en del av sammanhanget och vid frånvaro visar eleven dåligt omdöme om 
verksamheten som helhet – yrkesnormen visar sig. Det är givetvis omöjligt 
för läraren att göra bedömningar av elevens kunnande om eleven befinner 
sig utanför skolan (framförallt om läraren inte har tillgång till informatio-
nen). 

Många UL kräver mindre flyt i arbetsprocessen av årskurs 1 eleverna i 
förhållande till eleverna i årskurs 3. De bygger successivt upp elevernas 
förmåga att tänka i termer av process och helhet. En UL formulerar elevens 
arbetsflyt: "när man (läraren) ser det där flytet, det är det första stora steget" 
(Intervju2, UL2, rad 27). Och andra UL tillägger vad avsaknaden av erfaren-
heten kan föra med sig och hur högre betyg kan användas som morot: 

Det är svårt att ge MVG i grundkurser, de kan inte se helheten i arbetet och 
vara självständiga. Eleven har inte tiden de behöver för den övning som krävs 
för MVG. 

UL9: ... Det är sällan jag ger en elev MVG i ettan. … Då har inte eleven 
något att kämpa för, ingen framtid liksom att ... 

UL8: Nej, det gör inte jag heller. Ja, det är kruxet att... 
UL9: … Egentligen är Du (eleven) ju värd en MVG, men du har inte 

kommit riktigt dit. Så därför har du fått bara en VG. Sedan förstår de att de 
behöver en morot för tiden längre fram, så att de har en morot. (Intervju 7, 
UL8 och UL9, rad 277-281). 
 

Svårighet med att ge högsta betyg till en elev i årskurs 1 förknippas tydligt 
med avsaknaden av erfarenhet. Men det verkar också användas som morot 
inför framtiden. En gemensam princip om att erfarenhet är viktig för högsta 

                               
124 Mise en place är ett franskt uttryck och kan översättas till ”iordningställande av de redskap 
och ingredienser man behöver vid beredningen av en rätt” (Blunck, 1979 s.16). När man 
lägger till ordet ”lista” innebär det att man förbereder för hela menyn eller dagens arbete. 
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betyg har blivit en slags vägvisare. Den bygger på att vi har en helt själv-
ständig elev i årskurs 1, vilket den UL i citatet ovan inte anser vara vanligt 
eller ens möjligt. 

I helheten ingår också förmågan att "se den färdiga rätten framför sig". En 
av UL beskriver elevens föreställningsförmåga utifrån detta perspektiv: 

Att du tänker vad är det… ser lite grand vad är det du eventuellt får ut av re-
ceptet ... av det du skall göra… Vad kan det bli? 

[…] Om man säger att du skall göra en liten pannbiff eller att du skall ste-
ka en fisk ... Hur kan det se ut när den ligger på en tallrik?… Har den huvudet 
eller stjärten kvar? ... Hur vill du äta den… Vill du ha alla dessa delar med på 
tallriken? (Intervju 2, UL2, rad 36-41). 
 

Det innebär att elevens föreställningsförmåga tas i bruk, förmåga till att an-
vända sin kreativitet och sina kunskaper i förhållande till arbetsprocessen 
och målet för arbetet. Den färdiga rätten, hur den skall se ut på tallriken, 
behöver eleven ha en bild av på ett tidigt stadium vid receptgenomläsning. 
Det skulle innebära att eleverna behöver ha sett, gjort eller på annat vis tidi-
gare kommit i kontakt med en liknande uppgift för att kunna se den färdiga 
rätten redan utifrån receptet. 

Elever med flyt i arbetet har en fungerande planering för genomförandet 
av arbetsuppgiften därför att de kan skapa bilden av genomförandet i olika 
steg utifrån olika krav. Om eleven kan skapa inre bilder, har denne möjlighet 
till ett högt betyg. En av UL preciserar detta på följande sätt: de är färdiga 
kockar. 

Nyckelkvalifikationen planeringsförmågan värderas av UL för nivån si-
tuationsfokus eller för nivån verksamhetsfokus. Skillnaden syns i hur väl 
arbetet fungerar – om arbetet har ett ”flyt” eller inte.  

Kunskapsformen praktisk behärskande framträder här tydligt. 
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Nyckelkvalifikation 3: Problemlösningsförmåga 

Tabell 5: Nyckelkvalifikationen problemlösningsförmåga, dess kännetecken, kun-
skapsformer och kunnandenivåer. 

Nyckelkvalifikation Kännetecken 
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Problemidentifiering 
 

Omdömesgillt  
handlande 

Situationsfokus 
och 
Verksamhetsfokus 

Arbetsmetoder Praktiskt  
behärskande 

Situationsfokus 

Analysförmåga 
- sammanhangs-
förståelse 

Begreppsligt  
vetande 

Situationsfokus 
Uppgiftsfokus 

Värdera och bedöma. Omdömesgillt  
handlande 

Situationsfokus 
och 
Verksamhetsfokus 

Problemlösnings-
förmåga 
 

Orsak-verkan  
förståelse 

Begreppsligt vetande 
och  
relationskunskap 

Situationsfokus 

 
I tabell 5 gestaltas problemlösningsförmågan. Problemlösningsförmåga är en 
komplex nyckelkvalifikation med tydliga kognitiva inslag som t.ex. analys-
förmåga och problemidentifiering och strategisk kunskap i arbetsmetoder. 

Alla UL kan i karaktärsämnen bedöma problemlösningsförmågan i hur 
eleven identifierar och analyserar ett problem och hur de löser arbetsuppgif-
ten i tillvägagångssättet. Vilka metoder eleven använder vid genomförandet 
och om metoderna är de optimala i förhållandet till situationen och till det 
tänkta resultatet kan identifieras i handling. I en bedömningssituation är pro-
blemlösning alltid kopplat till arbetsuppgiften och dess komplexitet. Många 
UL vill se hur eleverna sätter igång och löser sina arbetsuppgifter. Utifrån 
elevernas handlingar kan de identifiera strategier, strukturer och procedurer, 
den tänkta lösningen. De resonerar i bedömningssammanhang om hur eleven 
identifierar problemet och på vilket vis denne löser det. Problemlösning in-
nehåller en kognitiv ansträngning som fungerar i den praktiska situationen 
och förutsätter att man analyserat situationen. Problemlösning är kopplat till 
planeringsförmågan och självständigheten.  

För en fungerande problemlösningsplan krävs det att eleven har kunskap 
om arbetsmetoder, tillagningsmetoder, livsmedels- och dryckeskunskap, 
näringslära, ekonomi samt hygien.  Det innebär i sin tur att begreppsligt ve-
tande används vid identifiering av problem och vid analys och att den även 
tillämpas i den praktiska situationen. Nedan ges ett exempel från en ser-
veringsundervisningssituation då eleven både använder teoretiska kunskaper, 
tar initiativ, resonerar om situationen och ger förslag på en lösning: 
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[…] självklart är det ju så här, som jag vet t.ex. aperitif, som jag har på kväl-
larna så har eleverna sagt att ”Den här aperitifen skulle väl passa i kväll och 
att vi skulle kunna rekommendera det”.  De har gått igenom det med en an-
nan lärare på bartekniken och då överväger dem…  

Ja, det är svårt att veta om eleven… faktiskt… men i alla fall, att de kom-
mer med kunskaper från andra lektioner. […] Ja, det är ju självklart att man 
har kunskaper med sig från vinkunskapslektioner. (Intervju 4, UL10, rad 143-
146). 
 

Som vi kan se, ger intervjuninformation inte tillräcklig upplysning om pro-
blemlösningssituationer även om citatet visar den undervisande lärarens vilja 
att beskriva den. Problemlösningsförmågan är en dynamisk aktivitet och kan 
identifieras i en handling. 

Hur eleven t.ex. bedömer råvarornas kvalitet, värderar arbetsmetoder och 
behovet av hjälp och hur lång tid genomförandet av olika arbetsmoment tar 
kräver en god kunskap om arbetsuppgiftens helhet och förmåga att värdera 
och bedöma. Kvalitetsbedömningar är svåra att genomföra utan tidigare erfa-
renhet och kunskap om kvalitetskriterier. Eleven behöver ha begreppsligt 
vetande om kvalitetskriterierna samt kunna omsätta kunskapen i den praktis-
ka situationen så att bedömningen svarar mot kriterierna.  

Biffraderna kommer hem, jag (läraren) känner redan till kvalitén när den 
kommer. Det kan jag se direkt. Men jag frågar eleverna "Här är biffen, … är 
den bra eller dålig den här”? (Eleven svarar) Jag vet inte. De börjar skära i, så 
kan de se, så hittar de marmoreringar i den. Jätte fin! Så säger de: ”Ja, det här 
är fin biff för den är marmorerad och bra, känns bra.” Då har eleven gjort en 
bra bedömning, kvalitetsbedömning. (Intervju 3, UL3, rad 113-114). 

 
Med hjälp av denna enkla beskrivning har den undervisande läraren visat hur 
denne kan identifiera problemlösningsförmågan hos eleven vid kvalitetskon-
troll. Eleven skall visa att denne har begreppskunskap om köttkvalitet vilket 
är nödvändigt i denna situation, och om metoden hur denna begreppskun-
skap kan omvandlas till användbar kunskap för kvalitetsbedömning. Många 
UL tycker att det finns alldeles för lite tid för ordentlig kvalitetskontroll av 
råvarorna i undervisningssituationen. Ofta görs tillsynen av andra vid leve-
ransmottagningen och eleverna gör kvalitetskontroller av det egna arbetet. 
En UL lyfter fram kvaliteten i elevens eget arbete istället: 

Att man kollar det man gjort: smakar det riktigt, är det riktigt stekt? Man har 
etiken med i alla sammanhang. (Intervju 2, UL2, rad 135). 

 
Den kvalitetskontrollen eleverna gör handlar vanligtvis om resultatkontroll – 
självbedömning av genomfört arbete. 

Orsak-verkan förståelse är en av arbetsmetodernas kärnfrågor.  Eleverna 
behöver förstå varför de gör på ett visst sätt. Förståelsen och den praktiska 
färdigheten behövs i alla sammanhang också vid problemlösning. Orsak-
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verkan förståelse omfattar förståelsen av råvarans egenskaper och val av 
passande metod i förhållande till egenskaper och resultatet. Flera UL vill 
dessutom att orsak-verkan förståelse är bestående. Att göra samma fel flera 
gånger, t.ex. bränna den mjölkbaserade såsen två gånger under samma lek-
tion är inget att rekommendera. Att förstå varför det blir fel och direkt kunna 
analysera det han/hon gjort fel och till sist göra om uppgiften med hjälp av 
en förändrad plan samt kunskaper om tidigare misstag är nödvändigt. Här 
behöver eleven kunskaper om delarnas betydelse för helheten och samman-
hanget. 

Problemlösningsförmågan i sin helhet placeras både för nivå situationsfo-
kus och för nivå verksamhetsfokus. Skillnaden mellan dessa nivåer kan iden-
tifieras framför allt i uppgiftens komplexitet och hur eleven förstår samman-
hanget. Sammanhangsförståelse krävs ofta redan på uppgiftsfokusnivå. 
Skillnaderna urskiljes framförallt i hur effektivt och ändamålsenligt eleven 
närmar sig problemet – vilka val denne gör – och i det praktiska behärskan-
det av problemlösningssituationen, från identifiering till lyckat resultat.  Hur 
effektivt eleven löser uppgiften kan avläsas i elevens handlingar vilket avslö-
jar problemlösningsstrukturer och deras befintliga kunskapsnivå. 

 
III. Social/interaktiv dimension 

Nyckelkvalifikation 4: Samarbete 

Tabell 6: Nyckelkvalifikationen samarbete, dess kännetecken, kunskapsformer och 
kunnandenivåer. 

Nyckelkvalifikation Kännetecken  
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Social kompetens 
- hänsynstagande 
 

Omdömesgillt 
handlande 

Verksamhetsfokus 
Situationsfokus 

Hänsynstagande Omdömesgillt 
handlande 

  

Problemidentifiering 
i grupp 

Begreppsligt 
vetande 

Verksamhetsfokus 

Samarbete 

Ansvarstagande för sitt 
arbete och för gruppen. 

Omdömesgillt 
handlande 

 Situationsfokus 

 
Som framgår av tabell 6 ovan innehåller samarbetsförmågan social kompe-
tens vilket som begrepp är svårt att beskriva tydligt. Samarbete sorteras un-
der social och interaktiv dimension, enligt Baethge & Achtenhagen (2007). I 
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alla UL utsagor är samarbetsförmågan framträdande och bedöms som en 
mycket viktig kvalitet i elevernas kommande yrke. Samarbetesformer är 
också naturligt förekommande i undervisningen inom karaktärsämnen bland 
undersökningsdeltagarna.  

Samarbetsförmågan behövs när arbetet genomförs i grupp både i skolan 
och i elevernas kommande arbetsliv. Grupparbete är ett sätt att organisera 
arbetet inom restaurangutbildningen. Denna arbetsform kväver både ett sy-
stemtänkande och en social kompetens av eleven. Samarbete uppfattas ofta 
av flera UL som förmåga att se när andra behöver hjälp och att sedan kunna 
ge just den behövda hjälpen. 

Arbete i grupp med identifiering av problem, hänsynstagande för varandra 
och med ansvarstagande för gruppen som sådan, visar sig vara det naturliga 
inom restaurangutbildningen. Två av UL beskriver samarbetet och hänsyns-
tagandet på följande vis: 

[…] Och oftast så tycker jag att de här eleverna (MVG) är ansvarstagande, 
ser, de hjälper även sina kamrater […]. (Intervju 1, UL1, rad 183). 

[…] när eleven är färdig långt före andra så hjälper inte det gruppen, utan de 
får hjälpa de andra så alla blir färdiga samtidigt. Och det är inte så enkelt i 
början. Många har vant sig vid att om man skall ha högsta betyget skall man 
själv prestera så mycket som möjligt utan att titta på andra, men så kan man 
inte arbeta i ett kök. (Intervju 4, UL4, rad 36-37). 

Vid VG tittar jag […]. [Om eleven kan handleda], eller dra med sig några 
andra samtidigt i sin sociala roll. […]. 

UL9: Ja, det har vi pratat om att det är viktigt i vårt yrke.  Att kunna sam-
arbeta... 

UL8: ... än att var en god kock, nästan. Eller hur? För det kan du lära dig, 
men alla är inte kapabla att ta och hjälpa andra, eller hur? (Intervju 7, UL8 
och UL9, rad 178-179, 225-226). 

 

Intervjuare: Du har god samarbetsförmåga […] på VG nivå. Vill du berätta 
vad det betyder? 

UL4: God samarbetsförmåga? Det är när man inte bara tar hand om sitt 
eget utan att man hjälper varandra. Ser lite grann vad de andra behöver hjälp 
med. Att man inte tar över andras (arbete). Vissa vill väldigt gärna göra det 
roliga och tar gärna och gör såsen. Tar över och låter den andra diska all dis-
ken istället, och han gör hellre bara såserna. Då är det inte (god samarbets-
förmåga), utan man skall ju se att man kanske kan hjälpa till och plocka un-
dan eller organisera, plocka fram åt de och hjälpa till. Att personen kan själv 
göra såsen inte bara vissa... (Intervju 4, UL4, rad 82-83). 

Sen tittar jag mycket på samarbete … om de försöker hjälpa varandra och ser 
om någon har fått för mycket (arbete) på sig… […]. När de är hovmästare då 
ser jag det om de har en blick för vad som skall göras ... Nu måste vi ta och 
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göra det här. Skall disken ut för det hinner inte han som serverar? (Intervju 5, 
UL5, rad 7-8). 

 
Beskrivningarna ovan betonar ansvarstagande, samverkan, handledning, 
hjälpsamhet och förmåga att se var och när hjälp behövs. En tydlig hjälp-
samhetsaspekt, hänsynstagande, framträder tydligt i beskrivningarna. 

Samarbete är utomordentligt viktigt inom restauranginriktningen där alla 
prestationer behöver sammanfalla med varandra tidsmässigt. Denna tidsmäs-
sighet kräver färdigheter om och i tillagningsmetoder, hänsynstagande till 
både andras arbetsuppgifter och till service- och produktkvaliteten. Samord-
ningen kräver förståelse för gruppmedlemmarnas arbetsuppgifter och förmå-
gan till bedömning av tidsåtgången för olika arbetsuppgifter och kännedom 
om hur arbetskamraterna arbetar och vilka metoder de använder. 

Med samarbete menas ofta i denna undersökning en sorts ”projektsamar-
bete” då gruppen har ett och samma mål, arbetsfördelning görs och resultatet 
behöver tidsmässigt sammanfalla. Detta ”projektarbete” är förståeligt i re-
staurangyrket; det är ett sätt att organisera arbetet. Det konkreta arbetet för-
delas mellan gruppmedlemmar och tidsmässigt behöver allas resultat löpa 
samman så att målet nås. Det gemensamma är identifiering av problem, pla-
nering av dessa och fördelning av arbetsuppgifterna samt mål med uppgiften. 

Den sociala kompetensen i nyckelkvalifikationen ”samarbete” anses ligga 
till grunden för samarbete. Men flera UL har förståelse för oförmågan till 
samarbete i åk1.  

Man skall inte bara vara duktig på att laga mat och att kunna skriva jättebra i 
provet i näringslära, utan du ska kunna fungera och arbetar med dina ovänner 
fram för allt. De som man minst gillar ska man kunna samarbeta lika bra med 
som med sina kamrater. (Intervju 3, UL3, rad 9,10). 

 
Ovannämnda citat kan tolkas som önskan om anpassning till arbetslivet, där 
eleven inte kan välja sina arbetskamrater men också viljan att visa vikten av 
respekt för människans särdrag och egenvärde. Båda förmågorna anses vara 
betydelsefulla vid värderingen av anställningsbarheten i kommande yrkesliv. 
Förmåga till samarbete är en grundförutsättning för ett högre betyg i karak-
tärsämnet matlagning och servering.  

Samarbetsförmågan värderas på kunnandenivån situationsfokus som in-
nebär att eleverna kan hjälpa och stödja varandra och att man lämnar den 
egna personliga prestationen åt sidan. Förmågan att se och förstå sin del i 
verksamhetens helhet värderas för nivån verksamhetsfokus.  Denna förmåga 
tycks kräva en hel del av en elev som under tidigare skoltid kanske endast 
haft individuella prestationer som referensramar. I denna kategori kan disk-
repans uppstå mellan rent individuella och delvis gemensamma prestationer. 
Samarbete är förknippat med förmågan att ”se” behovet av hjälp vilket krä-
ver en viss förtrogenhetskunskap inom området och säkerhet av eleven. Det 
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innebär att yrkeskulturen i vilket förtrogenhetskunskap kan föras till är en 
viktig del i yrkesutbildningen och kan här förstås i termer av samarbete för 
en fungerande verksamhet. 

Nyckelkvalifikation 5: Kundkontakt 

Tabell 7: Nyckelkvalifikationen kundkontakt, dess kännetecken, kunskapsformer 
och kunnandenivåer. 

Nyckelkvalifikation Kännetecken  
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Yrkesmässigt  
beteende 
 
- serviceinriktat  
förhållningssätt 
 

Omdömesgillt handlande 
Praktiskt behärskande 
 
Omdömesgillt handlande 

Situationsfokus  
 
 
Verksamhetsfokus 

Kundkontakt 

Försäljningsförmåga Praktiskt behärskande Uppgiftsfokus 
Situationsfokus 
Verksamhetsfokus. 

 
 Av tabell 7 kan kännetecken för kundkontakt utläsas. Utifrån Nijhof och 
Streumer, De Jong et al. och Onstenk (1998) resonemang och Achtenhagens 
& Baethges (2007) tänkande förläggs kundkontakten i den social/interaktiva 
dimensionen.  

I min undersökning tenderar den också att maximera elevens förmågor till 
nytta för företaget. Utan god kundkontakt inom servicebranschen har företa-
get svårt att överleva.  

Nyckelkvalifikationen kundkontakt är en av de mest centrala kategorierna 
inom servicesektorn. I dagens restaurangnäring har både kockar och servitö-
rer direkt kundkontakt. Det innebär att eleverna behöver lära sig kundbemö-
tande. Hur kunderna blir bemötta och behandlade på ett hotell eller i en re-
staurang avgör ett företags överlevnad.  Ofta i karaktärsämnesundervisning-
en handlar det om att lära eleverna hur de skall bära sig åt med kunder från 
olika länder och med olika personligheter. Servitörerna undervisas i grund-
läggande gästpsykologi och flera UL förutsätter att eleverna kan använda de 
teoretiska kunskaperna i praktiska situationer. Kundkontakt handlar framför 
allt om en mänsklig kontakt och god service. Eleven behöver alltså visa viss 
flexibilitet i situationer men framför allt behärska situationen. Detta illustre-
ras i följande beskrivning från en undervisande serveringslärare i en matsals-
situation med kunden där flexibilitetskravet framträder tydligt. 

Eleven kan diskutera med gästen samtidigt som han arbetar. Eleven kan kon-
centrera sig på två saker. Eleven kan byta roller, från en privat roll till ett pro-
fessionellt uppträdande utan att gästen upptäcker det (ej sammanhängande ci-
tat utan ett sammandrag ur en serveringslärarens intervjuutsaga). 

 110 



Att man kan vara en person på fritiden. Men på arbetet så måste […] du passa 
in i den här mallen som finns. (Intervju 3, UL3, rad 26). 

 
Den privata rollen behöver eleven kunna skilja från sin yrkesroll, vilket för 
med sig att i förekommande kundsituationer efterfrågas yrkesmässigt bete-
ende. Vid bedömning av det yrkesmässiga beteendet innefattar detta elevens 
beteende, kroppsspråk, kommunikation och det professionella yttre samt 
yrkeskunskaper i service och försäljning. Den viktigaste delen i kundkontakt 
är ett yrkesmässigt beteende. I det yrkesmässiga beteendet ingår viljan att 
uppträda passande, att ge god service, vilket innebär att eleven kan uppföra 
sig på arbetsplatsen, har produktkunskap och kombinerar dessa så att gästen 
blir nöjd. En bra kundkontaktförmåga kombinerar yrkesspecifika kunskaper 
och ett professionellt beteende vilket uttrycks på följande sätt: 

UL10: […] på restaurangen händer många olika saker t.ex. att man pratar 
med personalen om kanske privatliv, men ändå att man arbetar med gästen 
och kan vända sig mot gästen och diskutera med gästen om det man har gjort 
tidigare. Det som diskuterades om privatlivet är borta då. […] Man kan bara 
vända sig och återkomma till det som behövs och så fortsätter man från den 
punkten där man var. […] Då blir man på något sätt proffsig. (Intervju 4, 
L10, rad 63-67). 

 
Kombination mellan att kunna vara flexibel ”här och nu – där och då” utan 
att tappa tråden eller hamna fel leder eleven mot ett proffsigt kundbemötande 
inom serveringen.  

Så han tappade ett MVG betyg på grund utav att han… var lite nonchalant 
med sin klädsel, han hade ingen kockmössa på sig, för jag krävde det, men 
där han hade jobbat i tre år hade de aldrig krävt det. (Intervju 6, UL7, rad 
239-240). 
 

Att vara korrekt klädd är även en del av ett respektfullt kundbemötande inte 
endast en aspekt av hygienkunnandet. 

I kockyrket förekommande kundkontakt i mindre omfattning men när det 
förekommer spelar den en viktig roll. När restaurangen är fysiskt designat 
öppet mot gäster kräver det ett lämpligt agerande. Ett gott uppförande före-
faller inom kockyrket vara en bedömningspunkt men den avspeglar sig mer i 
den sociala förmågan hos eleven. Två av UL uttrycker detta på följande vis: 

Man står inte med en kniv i köket och riktar den mot sin kamrat, liksom det 
här, leken och så vidare – då har man ingenting i köket att göra. Man skriker 
inte åt varandra, man springer inte i ett kök, man knuffar inte varandra som 
man gör på en skolgård. Ja, det finns många små grejer, små signaler som… 
och mycket är liksom en, en känsla man får för personen, man liksom känner 
att här finns det någonting, här finns det lite mindre kanske hos någon. (In-
tervju 3, UL3, rad 57-59). 

 

 111 



Upp i VG, MVG lite beroende på hur man ter sig. Jag har elever som är helt 
hopplösa. Så säger jag till, att jag inte klarar av ge dig mer än VG på grund 
av din attityd mot gästen och så […]. (Intervju 6, UL6, rad 103). 

 
Förståelse för vilket beteende som är passande i yrkessituationer visar fram-
för allt att årskurs 1 elever har en del att ta hänsyn till innan de har anpassat 
sig i yrkeskulturen. 

Försäljningsförmågan i bedömningssammanhang hamnar sist i kategorin. 
I undersökningen anser serveringslärarna att kundkontakt är den viktigaste 
kunskapen i serveringsyrket och ger höga betyg till eleverna med denna för-
måga. En serveringslärare beskriver eleven som t.ex. har säljande sätt, som 
är en del av kundkontakten, på följande vis: 

UL10: Säljande sätt, man är förstås väldigt trevlig, vänlig, framåt och är posi-
tiv. Är utåtriktat, korrekt klädd, håret, visar redan med uniformen att man är 
proffsig i sitt arbete. Man visar att man kan detta. Då är man redan säljande. 
(Intervju 4, UL10, rad 90-92). 

 
Kundkontakt innehåller här vissa personlighetsdrag som trevlig, glad och 
positiv. Eleven är välvårdad och kan visa ett yttre som berättar om att denne 
tar sitt uppdrag på allvar och respekterar kunden. 

En elev med god kundkontakt anses alltid kunna ge god service. Gästen 
skall i slutändan vara nöjd och vilja komma tillbaka.  

Kundkontakt värderas för situationsfokusnivå och för verksamhetfokus-
nivå. Skillnaden mellan nivåerna kan läraren utläsa i elevens smidighet, flex-
ibilitet, stresstålighet, effektivitet och i det yrkesmässiga beteendet beroende 
på vilken årskurs eleven går. 
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Nyckelkvalifikation 6: Kommunikation 

Tabell 8: Nyckelkvalifikationen kommunikation, dess kännetecken, kunskapsformer 
och kunnandenivåer 

Nyckelkvalifikation Kännetecken 
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Tala, skriva, läsa, 
räkna 
 
 

Begreppsligt  
vetande 
Praktiskt  
behärskande 

 Situationsfokus 

Förstå instruktioner Begreppsligt  
vetande  

 Uppgiftsfokus 

Kommunikation 

Påverka och handle-
da andra. 

Omdömesgillt 
handlande 

 Situationsfokus 
Verksamhetsfokus 

Som av tabell 8 ovan framgår innebär kommunikation såväl tal som skrift 
men även förmåga att påverka och handleda andra. Den viktigaste nyckel-
kvalifikation i allt handlande och kunskapsbildning är förmågan till kommu-
nikation med sin omgivning. 

Alla UL betonar att eleven måste kunna läsa, skriva och förstå instruk-
tioner eftersom det är grunden till allt. Eleven behöver kunna förstå de in-
struktioner som ligger till grund för dagens arbete och det betyder också att 
ett yrkesspråk kommer till användning. I restaurangsammanhang innebär 
yrkesspråket även kunskap om en hel del ord och fraser på franska. De be-
höver kunna läsa recept och förstå innehållet i instruktionerna. Eleverna skall 
också kunna förstå vikten av ömsesidig gemenskap i kommunikationen. 
Kommunikationsfärdigheter utgör även grunden till förmågan att handleda 
andra, i termer av att kunna ge och ta instruktioner, kritik och beröm samt 
förmågan att motivera andra. 

Några UL utsätter eleverna även i tydliga instruktions- och handlednings-
situationer där kommunikationsfärdigheter synliggörs. Två av UL låter sina 
elever ta ansvar för instruerandet av hur tillagning av dagens anrättningar 
skall ske och för säkerhetsinstruktioner.  

UL4: Ja, och då visar det sig om de själv har förstådd det (anrättning). De kan 
inte bara hitta på något som de kan inte tillaga för de måste ju göra det. (In-
tervju 4, UL4, rad 99). 

Vi försöker jobba så här att om jag har visat för vissa elever säkerhetsrisker 
med exempelvis skalmaskiner och skärmaskiner. En elev som är starkare 
(kunnigare), då får han nästa gång förklara för den eleven som inte kan det 
än, när jag tittar på det eller sitter och lyssnar och sånt där. Kommer frågan 
till mig så brukar jag säga "Fråga honom eller henne" så får jag se, får jag en 
repetition på den eleven samtidigt. (Intervju 6, UL7, rad 18). 
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Kommunikationsfärdigheter sätts på prov på ett påtagligt sätt vid kamrat-
handledning. Alla vet att en elev behöver kunna läsa, skriva, räkna och förstå 
tal och text samt kroppsspråk. I karaktärsämnen kommer dessa förmågor 
fram när eleven visar att de förstår instruktionen och kan översätta informa-
tionen till handling. När kommunikationen fungerar som den ska, är det för 
flera UL bevis på att eleven har begreppsförståelse, relationskunskap, plane-
ringsförmåga och även grundläggande genomförandekunskap.  

Förmågan att kunna ta och ge muntliga instruktioner och utifrån det kun-
na planera dagens arbete kräver följande förmågor: komma ihåg det sagda, 
placera det sagda i rätt ordning och skapa en plan för arbetet. Samtidigt 
krävs det att eleven är koncentrerad och sorterar bort bruset från omgivning-
en. Läraren är medveten om att instruktioner kan uppfattas felaktigt och 
dessutom inte alltid är tydliga. Kommunikation förutsätter ett gemensamt 
ansvar; att man talar förståeligt och redigt och har viljan att förstå det sagda. 

Arbetsledarförmåga baseras på social kompetens, kommunikation och 
förmåga att motivera andra. Arbetsledarförmåga förutsätter helhetstänkande 
och gemensam förståelse för uppgiftens mål. Elev med arbetsledarförmåga 
är uppgiftsorienterad utan att vara för mycket bunden till sin egen person. En 
och samma lärare kan ha olika uppfattningar om nivåerna som i exemplet 
nedan: 

(En MVG elev är) Arbetsledande över hela köket och hjälper till och styr upp 
alltihopa - det finns några varje år som man ser är väldigt arbetsledande. […] 
Det är eftersom jag har köksmästare även där i tredje årskursen, när vi jobbar 
mycket á la minut kök […] De tar ansvar inför hela gruppen. Att de går in 
och stödjer överallt, att de är pålästa på det de ska göra…  

[…] MVG eleverna som man har… de går oftast in och har skrivit väldig 
bra förklaringar i sin egen pärm, för när de sett recepten så ska de skriva en 
arbetsförklaring på hur den här rätten ska anrättas, helst med egna ord då. 
[…]. En stark MVG elev har förklarat menyn med hur man lägger upp jobbet 
med miss en place och produktionsdagar och även tänkt på frågor. Ser till att 
fisken är kyld medan vi väntar på stekningen… och sen så lyssnar de igenom 
när de själv står på sin enhet, det de ska producera, att även kunna stödja upp 
någon som inte hänger med riktigt. (Intervju 6, UL7, rad 156 -160).  

[…]. På väl godkänd nivå (VG), då ska man även kunna stödja andra, 
[…]. (Intervju 6, UL7, rad 15). 

 
Arbetsledarförmåga beskrivs i första hand som förmågan att styra upp situa-
tioner vilket innebär ett ansvarstagande. För att kunna styra upp behöver 
eleven förstå helheten i processen vilket tydliggörs i det andra citatet ovan. I 
förväg har eleven klargjort för sig själv arbetsprocessen och har strukturen 
klar. Då kan denne styra upp vid behov. 

En UL beskriver en MVG elev med kommunikation, samarbets- och ar-
betsledande förmåga i dialogen som följer: 
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UL9: ... och han kan få med sig de andra också om han vill. Han är faktiskt 
den typen av elev som kan ta med sig en lite sämre elev. Han säger ”Du 
hänger med här” … Du hjälper mig X, så att det blir bra, eller hur”? Sedan 
gör de det tillsammans och det är utmärkt det. (Intervju 7, UL8 och UL9, rad 
216-218). 

Vid VG tittar jag på […] Kunna eventuellt handleda, eller dra med sig 
några andra samtidigt i sin sociala roll. (Intervju 7, UL9, rad 176, 179).  
 

Det är tydligt att handledarförmågan är en förmåga som kräver social kom-
petens, ansvarstagande, förmågan att åsidosätta sig själv i vissa situationer 
och viljan att hjälpa andra att lyckas. 

Eleven behöver även förstå vikten av att kommunicera med läraren. Lära-
ren vill lära känna eleven (bygga upp en relation) och ha en god och funge-
rande kommunikation med eleven. En nära och fungerande muntlig kommu-
nikation i karaktärsämnen mellan eleven och läraren ökar elevens möjlighe-
ter att få ett bättre betyg. Intresserade elever som frågar och resonerar om 
arbetsuppgiften samt diskuterar alternativa metoder eller ingredienser upp-
skattas av den undervisande läraren. Men utan prestation är detta inte till-
räckligt för ett högre betyg.  

Inom serveringsutbildningen behöver eleverna i större utsträckning förstå 
också den icke språkliga kommunikationen, gästens eller lärarens kropps-
språk. Samtidigt behöver eleven känna till och utveckla sitt eget kropps-
språk. I undervisningen då gästerna är närvarande krävs det av eleven ett 
taktfullt förhållningssätt mot gästen. Eleven behöver också känna till hur 
kroppsspråk kan tolkas och kunna avläsa lärarens kroppsspråk. Den muntliga 
kommunikationen, mellan lärare och elev, i en fungerande autentisk ser-
veringssituation vill aktörerna tona ner. Det ingår i serveringskulturen att 
servitörer och servitriser bör varken ”höras” eller ”synas” – att alltid vara 
tillgänglig för gästen men ändå ”osynlig”.  

Kunskapsformen begreppsligt vetande värderas för uppgiftsfokusnivå och 
praktiskt behärskande för situationsfokusnivå. Läraren identifierar skillnaden 
mellan nivåerna i vilken grad eleven visar arbetsledandeförmågor och graden 
av instruktionsförståelse.  
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Nyckelkvalifikation 7: Initiativkraft 

Tabell 9: Nyckelkvalifikationen initiativkraft, dess kännetecken, kunskapsform och 
kunnandenivåer. 

Nyckelkvalifikation Kännetecken 
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

 
Initiativkraft 

Progression 
Initiativförmåga 
Föreställningsförmåga 
Utvecklingsinriktning 

Praktiskt  
behärskande 
Omdömesgillt  
handlande 
- reflektion125

Uppgiftsfokus 
 
Situationsfokus 
 
Verksamhetsfokus 

 
Ovanstående tabell 9 visar hur förmågan initiativkraft framträder. Initiativ-
kraft sorteras under social och interaktiv dimension, enligt Baethge & Ach-
tenhagen (2007). 

Den undervisande läraren ser elevens vilja till utveckling i karaktärsämnet 
som initiativtagande, en synbar progression och en förmåga att skapa inre 
bilder vilket fordrar fantasi men även erfarenhet. Detta visar en mognad i 
elevens lärandeprocess, i förhållningssättet till sig själv, och sitt uppdrag. 

Eleven behöver gå bortom det bekanta, syntetisera informationen och bil-
da kunskap som kan leda till skapandet. Kreativitet skulle kunna beskriva 
förmågan. Men kreativitet behöver förknippas med kunskapen om det kon-
kreta målet och riktiga metoder. De baskunskaper som UL tittar på vid be-
dömning är: kreativitet, idéer, initiativ, visa vilja osv. De förutsätter att ele-
ven kan skapa inre bilder av arbetsprocessen och resultatet. Ett konkret ex-
empel på hur UL kan se elevens utveckling är t.ex. om det har skett en för-
bättring av ett ergonomiskt arbetssätt. Eleven behöver reflektera över vad 
och hur denne genomför arbetet och komma på en bättre lösning av t.ex. en 
felaktig arbetsbordshöjd eller vid lyft av tunga föremål. På detta sätt tar ele-
ven initiativ till att förbättra den befintliga situationen. Arbetssättets utveck-
ling och förbättring ger i slutändan en mer effektiv och ergonomisk arbets-
process. Läraren ser också initiativkraften då eleven kommer med egna idéer 
och dessutom vill förverkliga dessa. Elevens initiativtagande är just det vik-
tiga i sammanhanget, vid utvecklat självförtroende, och inte den färdiga pro-
dukten. Initiativtagandet är en kvalitet elever verkligen rekommenderas att 
ägna sig åt inom karaktärsämnet inom givna ramar – de ekonomiska och 
tidsmässiga ramarna bestämmer möjligheterna. Initiativtagandet kan ibland 
vara svårt att skilja från intresset såsom det beskrivs av en lärare i citatet: 

Jag kan inte säga att jag bedömer … men att han kommer med ett förslag… 
Det visar att eleven är intresserad att de tycker att det är kul, att de är vakna 

                               
125 Reflektion är inte en kunskapsform, men fortsättningsvis placeras den, ur läsbarhetssyn-
punkt, inom detta område i tabellerna eftersom den är ett verktyg för ökat kunnande. 
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för nya idéer och ser möjligheter och tänker att här på skolan kan man få kan-
ske mer inblick i det här (alligatorkött) ... (Intervju 1, UL1, rad 211). 
 

Den undervisande läraren tydliggör att denne uppskattar när eleven visar 
intresse, är öppen för nya idéer och ser möjligheterna vilket visar viljan att 
tillägna sig ny kunskap. Öppenhet för nya idéer och förmågan att se möjlig-
heter visar motivationsfaktorer som främjar lärande hos eleven. Samtidigt 
visar citatet att allt som sker i klassrummet behöver inte bedömas. 

Det är betydelsefullt att kunna se vad som behöver göras och faktiskt ock-
så göra det också. Det räcker inte med begreppsligt vetande utan eleven mås-
te också praktiskt behärska handlingar vilka kräver mer kontextuella kun-
skaper och förmågan att använda dessa. 

En lärares beskrivning av bedömning av elevens vilja att lära lyder: 

Att man klarar av något man inte kunde förut. G är rättvist också när man ser 
att en elev inte gör mer än vad han gjorde från början. Han kunde något men 
har inte utvecklats. Det har jag med mig själva.  Årskurs 2 t.ex. de har en va-
rukorg… De har gjort vissa moment under hösten... julbord… korg igen... 
Där kan man också se vad eleven gjorde tidigare. Var det köttbullar tidigare 
och det är köttbullar igen. Ja, då kan man se utvecklingen… alltså, ingen ut-
veckling utan det finns en bekvämlighet och enkelhet… det är rättvist att han 
får G då. Jag kan resonera med de (elever) och de säger ”att jag inte vill mer, 
det räcker för mig…”. (Intervju 2, UL2, rad 176-178). 

 
Utsagan innehåller förståelse för elevens förutsättningar och krav på att ele-
ven gör modiga val när möjligheter erbjuds. Bedömning, enligt denna lärare, 
sker utifrån elevens vilja att försöka. Eleven behöver också förstå och även 
våga välja svårare arbetsuppgifter. Det krävs initiativtagande av eleven, för-
ståelse för det egna lärandet och utvecklingen. En metakognitiv förmåga är 
inkluderad i lärandet och utvecklingen. Men eleverna skall dessutom arbeta 
för sin utveckling och visa vilja på ett exemplariskt sätt: 

[…] och den klass som gick ut förra året, när de gick i tvåan, så hade jag två 
eller tre MVG elever, men när den trean gick ut, så hade jag fem. Just bara 
för att man tog sig i kragen och slet och låg i och höjde intresset och skrev 
menyer och när man hade skrivit menyerna under dan, så går man in och frå-
gar så här: vi har tid över, kan vi göra mer tillbehör på det här? och (de) job-
bade. Rolig utveckling och de kommer liksom, och förbättrar sig. Hela tiden 
(höjde de sin egen nivå) och för de andra, för gruppen. (Intervju 6, UL7, rad 
330-332). 
 

Således kan det högsta betyget innebära vissa uppoffringar från elevens sida, 
att eleven lägger ned tid att lära sig nya saker, men även krav på förmåga att 
disciplinera sig och visa viljan till utveckling och förändring.  

Utifrån intervjuerna har det varit svårt att placera nyckelkvalifikationen 
initiativkraft tydligt för någon speciell nivå. Den finns med hela tiden och 
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påverkas av undervisningen, miljön, redskapen men även av elevens eget 
intresse och motivation. Jag placerar denna nyckelkvalifikation på alla kun-
nandenivåerna. Initiativkraft tolkar jag som att den tillhör alla elever i alla 
situationer likväl som den ligger till grund för skolarbetet. Initiativkraft in-
nebär även att man är beredd att reflektera över sina handlingar.  

 

Kunskapsformer 
De redovisade nyckelkvalifikationerna innehåller alla kunskapsformer: be-
greppsligt vetande, praktiskt behärskande, omdömesgillt handlande och även 
reflektion i varierande grad. Omdömesgillt handlande framträder särskild 
tydligt i nyckelkvalifikationerna initiativkraft, kundkontakt, samarbetsför-
måga och självständighet. Reflektion framträder däremot sällan och kan 
identifieras i nyckelkvalifikationen planeringsförmåga och initiativkraft. 
Detta visar att nyckelkvalifikationerna är sammansatta och relationella till 
sitt innehåll vilket kan försvåra kunskapsformernas identifiering i den prak-
tiska situationen i klassrummet. 

 

Sammanfattande analys 
I undersökningen har använts ett europeiskt begreppssystem som införts i 
den svenska kontexten, dvs. begreppssystemet nyckelkvalifikationer. Utifrån 
undervisande karaktärsämneslärarnas utsagor har det identifierats känne-
tecken som beskriver innehållet i nyckelkvalifikationerna. Undervisande 
lärarnas språkbruk låter sig således inordnas i detta klassifikationssystem.  
Detta visar att analysmodellen fungerar i olika sammanhang även i ett 
svensk sammanhang.  Lärare och elever får sålunda möjlighet att med hjälp 
av begreppssystemet nyckelkvalifikationer identifiera de krav som ställs på 
elevernas kunnande. Vidare får eleverna möjlighet att utvecklas i trygghet 
eftersom ett gemensamt språk mellan lärare och elever kan användas i inter-
aktionen. Detta innebär att handlingar och avsikter kan tydliggöras så att 
situationer blir förutsägbara varigenom elevernas osäkerhet kan minska.  

Resultatet av intervjuutsagorna visar att de undervisande karaktärsämnes-
lärarnas bedömningsobjekt i karaktärsämnen har kunnat identifieras med 
hjälp av begreppssystemet nyckelkvalifikationer. Det som ligger till grund 
för bedömning är således: självständighet, planeringsförmåga, problemlös-
ningsförmåga, samarbete, kundkontakt, kommunikation och initiativkraft.  
Nedan ges en kort illustration om relationer mellan nyckelkvalifikationer, 
kunskapsformer och kunnandenivåer.  
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Hur förhåller sig nyckelkvalifikationer till kunskapsformerna och vilken 
övergripande inriktning har dem? 

Tabell 10: Hur förhåller sig nyckelkvalifikationer till kunskapsformer? 
                KUNSKAPSFORMER 
 

NYCKELKVALIFIKATIONER 

Begrepps-
ligt vetande 

Praktiskt 
behärskade 

Omdömesgillt 
handlande 

Refletion 
126

 
Självständighet XX XX XXX ─ 
Planeringsförmåga XX XXX X X 
Problemlösningsförmåga XX X XX ─ 
Samarbete X ─ XXX ─ 
Kundkontakt ─ XX XX ─ 
Kommunikation XX X X ─ 
Initiativkraft ─ X X X 

I tabell 10 innebär X att det ur undervisande lärarnas utsagor har tydligt kunnat 
identifieras respektive kunskapsform. XX innebär att nyckelkvalifikationen har stör-
re betoning på kunskapsformen i fråga och XXX innebär störst betoning. Däremot 
innebär (─) att kunskapsformen inte har tydligt kunnat identifieras ur utsagorna.  

Sammantaget visar nyckelkvalifikationerna innehålla nästan alla kunskaps-
former, dock i olika omfattning. Ju fler kunskapsformer en nyckelkvalifika-
tion i utsagorna visar sig innehålla desto mer komplex är den att bedöma. 
Relationen mellan nyckelkvalifikationer och kunskapsformer sammanfattas 
nedan: 

 
 I nyckelkvalifikationerna självständighet, planeringsförmåga, 

problemlösningsförmåga, samarbete och kommunikation kan 
kunskapsformerna begreppsligt vetande, praktiskt behärskan-
de och omdömesgillt handlande identifieras. 

 I alla nyckelkvalifikationer kan omdömesgillt handlande iden-
tifieras. Samarbetet och självständighet betonas starkast. 

 I nyckelkvalifikationen initiativkraft och planeringsförmåga 
har reflektion identifierats. 

 
Vilka krav framträder i nyckelkvalifikationer? 
 

 Nyckelkvalifikationerna självständighet och samarbetsförmå-
ga ställer krav på omdömesgillt handlande i större utsträck-
ning än andra kvalifikationer.  

                               
126 Reflektion är inte en kunskapsform, men ur läsbarhetssynpunkt placeras den i tabellerna 
inom detta område eftersom den är ett verktyg för ökat kunnande. 
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 Planeringsförmåga framträder som den mest komplexa kvali-
fikationen. Den ställer krav på alla kunskapsformer med beto-
ning på praktiskt behärskande. 

 Kundbemötande ställer krav på praktiskt behärskande och 
omdömesgillt handlande.  

 Det förefaller vara nyckelkvalifikationen initiativkraft och 
planeringsförmåga som tydligast förutsätter reflektion. Jag 
tolkar som att reflektion krävs i andra kategorier också men 
uttrycks inte på ett lika medvetet sätt. 

Hur placerar sig nyckelkvalifikationer på kunnandenivåer och vilken 
övergripande inriktning har dem? 

Tabell 11: Förhållandet mellan nyckelkvalifikationer och kunnandenivåer. 
                     KUNNANDENIVÅER  
 

 
NYCKELKVALIFIKATIONER 

Uppgiftsfokus Situationsfokus Verksamhetsfokus 
Självständighet ─ ─ X 
Planeringsförmåga ─ X X 
Problemlösningsförmåga X XXX XX 
Samarbete ─ XX XX 
Kundkontakt X XX XX 
Kommunikation X X X 
Initiativkraft X XX XX 

 

I tabell 11 innebär X att det ur undervisande lärarnas utsagor har nyckelkvalifika-
tion tydligt kunnat värderas för respektive kunnandenivå. XX innebär att nyckelkva-
lifikationen har större betoning på kunskapsformen i fråga och XXX innebär störst 
betoning. Däremot innebär (─) att kunnandenivå inte har tydligt kunnat identifieras 
ur utsagorna.  

Som vi kan se värderas de flesta nyckelkvalifikationerna även som mycket 
värdefulla. 
Relationer mellan nyckelkvalifikationer och kunnandenivåer kan samman-
fattas enligt följande: 

 
Uppgiftsfokusnivå 

Uppgiftsfokusnivå innehåller krav på: 
 Uppgiftsfokusnivå innehåller krav på fungerande kommunikation 

och strävan till initiativ. 
 Kommunikationsförmåga innehåller krav som inriktar sig mot funge-

rande läsförståelse, skrivande, räknande och förståelse för skriftliga 
och muntliga instruktioner. 

 Strävan till initiativkraft visar elevens vilja, förmåga och motivation 
i arbetssituationer och ingår i en aktiv lärandeprocess. 
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 Situationsfokusnivå 

 Situationsfokusnivå innehåller krav på: 
 Planering i form av praktiskt behärskande av arbetsplanering.  
 Problemlösningsförmåga med identifiering av problem, ana-

lys och sammanhangskunskap. 
 Samarbete med social kompetens med inriktning att stödja 

varandra. 
 Kundkontakt med praktiskt behärskande av kundrelaterade 

faktiska situationer. 
 Kommunikation med inriktning mot skapandet av gemensam 

förståelse för uppgiften. 
 Initiativkraft visar elevens initiativtagande och viljan att lära 

sig nya saker. 
 
Verksamhetsfokusnivå 

Verksamhetsfokusnivå innehåller krav på: 
 Planeringsförmåga med inriktning på kreativitet och flyt i ar-

betsprocessen.  
 Problemlösning med inriktning på en effektiv problemlösning 

och praktiskt behärskande av den analyserade situationen. 
 Självständighet med initiativ och ansvarstagande, förmåga att 

”se” vad som behöver göras, sammanhangsförståelse, förmåga 
att bedöma tider samt erfarenhet. 

 Samarbete i form av ledarskapsförmåga och att eleven förstår 
sin egen del i verksamheten.  

 Kundkontakt med smidighet och flexibilitet, stresstålighet och 
effektivitet i yrkeshandlingar med kunder. 

 Kommunikation med ledarskapsförmåga och förmåga att kun-
na motivera andra. 

 Initiativkraft vilket innebär viljan att lära sig nytt och hitta 
motivation till det. 

 
Praktiskt behärskande förekommer på nivå verksamhetsfokus och på nivå 
situationsfokus men den saknas på nivå uppgiftsfokus. 

Begreppsligt vetande däremot kan sägas förekomma tydligt på nivå upp-
giftsfokus. 

Den kunskapsform som visar sig vara den oftast förkommande i förhål-
lande till kunnandenivån verksamhetsfokus är omdömesgillt handlande. Den 
förekommer i alla nyckelkvalifikationer. 

Vid nivåplacering av kännetecknet ekonomiskt tänkande tillhörande 
nyckelkvalifikationen planeringsförmåga synes flytande.    Kännetecknet 

 121 



ekonomiskt tänkande verkar vara viktigt på alla nivåer, dock i olika omfatt-
ning, i likhet med nyckelkvalifikationen initiativkraft. 

Nu har vi skapat en bild av hur nyckelkvalifikationer kan relateras till 
kunskapsformer och kunnandenivåer. Om vi nu relaterar kunnandenivåerna 
till kunskapsformerna och ställer de mot varandra kan vi fråga oss följande: 

Hur förhåller sig kunnandenivåer till kunskapsformer och vilken 
övergripande inriktning har dem? 

Tabell 12: Förhållandet mellan kunnandenivå och kunskapsformer. 
                       KUNSKAPSFORMER 
 

 
 
KUNNANDENIVÅER Begreppsligt 

vetande 
Praktiskt 
behärskande 

Omdömesgillt 
handlande 

Reflektion127

 
Uppgiftsfokus XX XX ─ ─ 
Situationsfokus XXXX XXXXXX XXXXXX X 
Verksamhetsfokus XXX XXXXX XXXXXXXX ─ 

I tabell 12 innebär X att det ur undervisande karaktärsämneslärarnas utsagor har 
respektive kunnandenivå kunnat kopplas till respektive kunskapsform. Ju fler X finns 
desto större betoning på kunskapsformen. Däremot innebär (─) att kunskapsformen 
inte har tydligt kunnat identifieras ur utsagorna för nivån.  

Kunnandenivåerna situationsfokus och verksamhetsfokus omfattar alla kun-
skapsformer. Krav på reflektion framträder tydligast på situationsfokusnivå. 
Detta innebär att respondenternas beskrivningar av bedömningsobjekten och 
hur de värderar dessa har ett brett register.  

Sammanfattningsvis kan nyckelkvalifikationer beskrivas tillhörande person-
liga, kognitiva och social/interaktiva (Baethge & Achtenhagen, 2007) di-
mensioner. Alla nyckelkvalifikationer är således både sammansatta kategori-
er och relationella. Den personliga dimensionen, i vilket nyckelkvalifikatio-
nen självständighet i denna undersökning placeras, visar sig vara det karak-
tärsämneslärarna samstämmigt värdesätter högst. Även de andra nyckel-
kvalifikationerna, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga, samarbete, 
kundkontakt värderas vanligtvis, men inte alltid, över uppgiftsfokusnivån. 
Det är bara inom kommunikation som förståelse av instruktioner värderas på 
uppgiftsfokusnivå. Initiativkraft är den nyckelkvalifikationen som är besvär-
ligast att nivåplacera och har således placerats för alla kunnandenivåer. Det 
innebär att eleverna bör få reda på nyckelkvalifikationernas värde i bedöm-
ningssammanhang så att de kan utveckla dessa komplexa kvalifikationer på 
ett medvetet sätt. Det innebär i sin tur att UL behöver skapa system för legi-

                               
127 Reflektion är inte en kunskapsform, men ur läsbarhetssynpunkt placeras den i tabellerna 
inom detta område eftersom den är ett verktyg för ökat kunnande. 
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timeringsprocessen av begreppssystem – nödvändigt vid generationsöver-
gångar enligt Berger och Luckmann (2007). 

Nyckelkvalifikationer tecknar en bred bild av bedömningsobjekten. För 
att kunna komma in på det mer yrkesrelaterade kunnandet redovisas yrkes-
specifika kunskaper i det följande kapitlet. 
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Specifika yrkeskunskaper 

Tidigare i avhandlingen behandlade jag principerna för specifika yrkeskun-
skaper men kunde inte närmare bestämma dem (se figur 2 på sidan 72). Till 
skillnad från hur nyckelkvalifikationerna bestämdes låter jag i denna del 
empirin tala. Ur empirin, rörande reflektionerna av filmsekvenserna och 
därefter intervjuerna, skapar jag och bestämmer innehållet i den andra hu-
vudanalyskategorin specifika yrkeskunskaper, det icke generella kunnandet. 
Genom att låta lärarnas egna röster komma till tals kan vi nu fylla i den delen 
som inte framgick ur modellen, nämligen kategoribenämningar och känne-
tecken. De konstruerade kategorierna och deras kännetecken uppmärksam-
mas av både de undervisande karaktärsämneslärarna (UL) och karaktärs-
ämneslärarna (KL) samt av lärarstudenterna (YLS) vid bedömning i karak-
tärsämnen på HR-programmet, och kommer nu att presenteras. Tolkningen 
har gjorts med inspiration från Singleton (1978). Som tidigare nämnts kopp-
las specifika yrkeskunskaper även till kunskapsformer samt kunnandenivåer 
och besvarar således följande forskningsfrågor utifrån yrkeskunnandepers-
pektiv:  
 

• Vilka kunskapsformer kan identifieras i karaktärsämneslärarnas utsa-
gor vid bedömning i karaktärsämnen? 

• Vilket innehåll och vilka kännetecken kan urskiljas i de identifierade 
kunskapsformerna? 

• Hur värderas dessa? 
 
I första hand har ur filmmaterialet och i andra hand intervjuerna kategorise-
rats fem kategorier specifika yrkeskunskaper med tillhörande undergrupper. 
Kategorierna redovisas nedan var för sig med respektive undergrupper. 

 
1. Förståelse för yrkesområdet 

 1a. Förstå sin egen del i verksamheten 
 1b. Förhållningssätt till uppgiften 
 1c. Förberedelsearbete inför arbetsuppgiften; ”mise en place” 

2. Handlag i arbetsteknik och metodkunskap 
 2a. Handlag 
 2b. Noggrannhet i utförandet 
 2c. Snabbhet i utförandet; arbetets hastighet 
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3. Hygien 

 3a. Personlig hygien 
 3b. Livsmedelshygien 
 3c. Arbetsplatsens hygien 

4. Arbetsredskap 
 4a. Maskin- och redskapskunskap 
 4b. Ergonomi och säkerhet 

5. Förmåga att se helheten och handla simultant 
 5a. Förmåga att se helhet 
 5b. Förmåga att handskas med flera uppgifter 

 
När en elev skall utvecklas till en duktig yrkesman/kvinna behövs det givet-
vis även specifika yrkeskunskaper, inte endast nyckelkvalifikationer. Pro-
grammålen för HR-programmet Gy 2000:09 ställer också specifika yrkes-
kunskapskrav. Det gör även respondenterna i denna undersökning. De speci-
fika yrkeskunskaperna övas in i alla situationer i undervisningen och utgör 
grunden i yrkeskunnandet. Enligt Singleton (1978) är praktiska färdigheter 
sådana kunskaper som inte kan tas ut ur sitt sammanhang; de utförs i sekven-
ser och genomförs samtidigt för bästa resultat. De omfattar den funktionella 
kunskapen i aktiviteten.  

Specifika yrkeskunskaper är således basen i yrkeskunskapsundervisning-
en och respondenterna ställer krav på att eleverna lär sig de grundläggande 
yrkeskunskaperna tillsammans med nyckelkvalifikationerna vilka gemen-
samt leder till yrkeskunnande. Alla namn som förekommer både i texten och 
i filmerna (F1-F5) i CD-skivan är fiktiva. 

1. Förståelse för yrkesområdet 

Tabell 13: Specifika yrkeskunskaper: förståelse för yrkesområdet, dess kännetecken, 
kunskapsformer och kunnandenivåer. 

Specifika  
yrkeskunskaper 

Kännetecken  
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Förståelse för yrkes-
området 
 

- förstå sin egen del i 
verksamheten  
- förhållningssätt till upp-
giften 
- förberedelsearbete 

Omdömesgillt 
 handlande 
 
Begreppsligt  
vetande, 
relationskunskap 

Svårt att nivåbe-
stämma 
 
 
Situationsfokus 
Verksamhetsfokus 

Av tabell 13 framgår att förståelse för det egna yrkesområdet innehåller ut-
över det yrkesspecifika även det "som finns runtomkring en", som en av 
karaktärsämneslärarna (KL) uttrycker det. Att eleven i ett större perspektiv 
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ser inte endast det egna arbetet och dess mål. Eleven förstår således sin del i 
verksamhetens uppdrag och förfogar över ett adekvat förhållningssätt. 

1a. Förstå sin egen del i verksamheten 
Förståelse för det egna yrkesområdet kräver insikt i hur arbetet hänger ihop 
och varför vissa tillvägagångssätt är nödvändiga, vilket fordrar att eleven kan 
sätta yrkespraxis och yrkeskunskap i ett större sammanhang. Eleven tar an-
svar och förstår konsekvenserna av vad det innebär att t.ex. inte följa hygi-
enbestämmelser.  Karaktärsämnesläraren bedömer om eleven har insett yr-
kesetikens betydelse genom att kontrollera arbetskvaliteten i både arbetsme-
toder och livsmedelshantering i processen och i produkten. Den UL säger: 

Att man har etiken med i alla sammanhang. Man kollar att faten och tallri-
karna är rena. Man arbetar snyggt. Man byter av smutsiga kläder. Det är på 
sådant man ser att man blir en yrkesman […]. (Intervju 2, UL2, rad 136). 

 
Fokusering på kunden och förståelse för god service ingår i förståelsen av 
yrkesområdet och i den ingår yrkesetik som illustreras ovan med ett exempel 
från hygienen. 

1b. Förhållningssätt till uppgiften 
Information som UL får av elevens handlingssätt under lektioner visar den-
nes förhållningssätt till yrket och utbildningen. Två av UL uppmärksammar 
och kommer ihåg händelser som kan ibland te sig bisarra men reella. I vissa 
fall leder de till reflektion och vidare överläggningar som kan ha betydelse. 

Jag kommer ihåg första gången jag tog hem en (slaktad) gris, som vi styckade 
i köket. Två svimmade och en gick och kräktes och allt vad det var. En del 
stod och petade med fingrarna: ”Åh va äckligt det här är; det här kommer jag 
aldrig att göra.” Medan, vissa andra: ”Åh va kul, vi ska lära oss liksom 
stycka.” Tycka att det är intressant. Det är liksom… då är man uppe på 
MVG. (Intervju 3, UL3, rad 301-303). 

 
Elevens förhållningssätt till arbetsuppgifter sätter spår i UL minne. 

Men om man inte bry sig om det blir rätt eller fel, det är inte bra. Jag hade 
nyligen, innan jul diskussion med en elev och hans föräldrar om just dem här 
skälen. Jag tyckte att han brydde sig inte om... Potatisen brändes fast… och 
det gjorde ingenting… Han hade inget intresse att göra det bra…, ingen mo-
tivation… Det fungerar inte så. (Intervju 1, UL1, rad 21). 

 
Det är troligt att elever som visar ett positivt förhållningssätt till arbetsupp-
giften tilltalar KL mer. Det är även rimligt att eleven fungerar smidigare i 
yrkesgemenskapen och uppfattas då som mer villig att lära sig. Eleven som 
tycker att vissa livsmedel är mindre tilltalande och inte ens vill ta i dem av-
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slöjar motstånd att lära sig nya saker. Elevens förhållningssätt till arbetsupp-
gifterna utgör för UL delar i elevens yrkeskunnande som sedan leder till ett 
yrkesmässigt acceptabelt beteende. 

När serveringselevens utstrålning, adekvat kroppsspråk och regelföljande 
kommer in visar det dennes förhållningssätt. I serveringssekvensen som re-
flektionen nedan hör till anpassar eleven serveringssättet till den faktiska 
gästsituationen genom att bjuda och servera kunden, som sitter i rullstol, 
bröd och fråga om menyn, på ett lite ovanligt men för situationen passande 
vis. 

Han bjuder från vänster. Han ser jätte proffsig ut, tycker jag. Jag skulle tycka 
att han har potential den här killen och bli riktigt duktig … och vilja liksom. 
Snyggt kroppsspråk… Bjuda så här lågt ner, tycker jag inte man ska göra om 
man nu tittar på kroppsspråksmässigt. Annars ser det väldigt bra ut. (Film 5, 
(KL6),128 sekvens 39, rad 564). 

 
Inom serveringen uppfattas elevens adekvata beteende och dennes utstrål-
ning i serveringssituationen som att eleven har utvecklingsmöjligheter men 
också som mer kunnig. Ett ”proffsigt” (ett uttryck som informanterna använ-
der) kroppsspråk i serveringen har ur empirin värderats till nivå situationsfo-
kus eller verksamhetsfokus. 

1c. Förberedelsearbete inför arbetsuppgiften – ”mise en place” 
Förberedelsearbetet är en ”mental inflygning” i arbetsuppgifterna. Ett väl 
genomfört förberedelsearbete är grunden till hela dagens arbete. Det innebär 
att eleven måste tänka igenom och skapa en mental bild av hela arbetspro-
cessen. Ta fram alla behövliga arbetsredskap och råvaror samt vara medve-
ten om tillagningsmetoder och processer. Eleven behöver även tänka över 
maskinanvändningen samt undvika onödigt spring i lokalen. Förberedande 
åtgärder inför arbetet kräver en förståelse för helheten och en föreställnings-
förmåga om vilka handlingar och situationer som kommer att vara mer eller 
mindre betydelsefulla för en lyckad process och ett lyckat resultat. Förbere-
delsearbete gör att dagens arbete fungerar smidigare; arbetet ser ut att vara 
mer professionellt utfört när förberedelserna är väl genomförda.  

Ett exempel ur film 5 är där eleven serverar bröd till gästerna. Efteråt fort-
sätter eleven diskutera med gästen och hon böjer sig ner mot gästen. Eleven 
är samtidigt böjd över brödkorgen, som hon har mellan sina underarmar, 
vilket är mindre passande men nödvändigt i denna situation eftersom hon 
inte förberett arbetssituationen tillräckligt väl. Serveringsläraren (KL) och 
UL lyfter upp följande angående elevens förberedelsearbete dvs. ”mise en 
place”: 

                               
128 De karaktärsämneslärare som reflekterat över filmerna men inte undervisat eleverna för-
kortas med KL och siffran efter anger koden för denne lärare (KL6). Sekvensnumret X och 
rad xxx hänvisar till mitt transkriberade filmempirimaterial. 
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Serveringslärare: Här skulle man ha behövt det där sideboardet, precis bred-
vid, (för att kunna) lägga ifrån sig brödkorgen när man pratar med gästen. 
(Film 5, KL3, sekvens 52, rad 728). 

 
I film 3 instrueras dagens meny mer ingående av den UL för två elever. 

De bör ha gjort sin ’mise en place’ och nu får de reda på vad ’mise en place’ 
är till för; man få ta det i den ordningen. (Film 3, UL3, sekvens 18, rad 278). 

 
Ett väl genomtänkt och utfört förberedelsearbete syns under hela arbetsda-
gen. Det effektiviserar även arbetet så att fokus kan läggas på huvuduppgif-
ten i stället för att arbeta på ett obekvämt, besvärligt och osäkert sätt.  

Enkla handlingar som att ”vända på biffen” kan bedömas som mer eller 
mindre lyckade p.g.a. hur förberedelserna är genomförda. I detta fall handlar 
det om vetskapen om redskap och deras användning i förhållande till situa-
tionen. Ett tydligt exempel på en sådan situation skildrar KL2 i sekvensen 
där eleven steker lätt rökta skinkskivor på ett stekbord. 

Det här kan inte bli mer än Godkänd, man behöver ha två redskap när man 
vänder, det är svårt, […] få biffar vända och… han kan stänka […] på sig 
själv. (Film 2, KL2, sekvens 43, rad 466). 

 
Ett bra förberedelsearbete uppfattas således vara mer erfaret, eftersom det 
visar att eleven tänkt efter före också utifrån arbetssäkerhetssynpunkt. Tydli-
gen har eleven haft en fungerande tankeplan för sitt arbete och en annan KL 
konstaterar om förberedelsearbetets värde i efterdiskussionen:  

 […] bättre mise en place […] VG.     (Film 4, KL8, efterdiskussion). 
 

Det är således rimligt anta att när eleven utför ett bra förberedelsearbete ger 
det möjligheter att under dagen lyckas i sin arbetsprocess vilket kan resultera 
i att KL uppfattar eleven som mer duktig och kan därmed även bedömas som 
mer kunnig och få ett högre omdöme. 

Ett gott förberedelsearbete innebär en mental ansträngning som kräver 
förmågan att föreställa hela arbetsprocessen med tillhörande arbetsredskap. 
Eleven behöver behärska begreppsligt vetande och relationskunskaper samt 
förmåga till omdömesgillt handlande. Elevernas förberedelsearbete kan of-
tast utföras bättre eftersom deras erfarenhet inte alltid räcker till för ett kor-
rekt förberedelsearbete.  

Förståelse för yrkesområdet bör uppfattas som en utgångspunkt för yrkes-
kunskap i vilket elevens förhållningssätt och förmåga till förberedelser för 
arbetsuppgifterna ingår. Men det är inte tillräckligt med förståelse för yrket.  

Eleven behöver även visa att denne behärskar arbetstekniker och tillag-
ningsmetoder samt ett gott handlag. 

 128 



2. Handlag i arbetsteknik och metodkunskap 

Tabell 14: Specifika yrkeskunskaper: handlag i arbetsteknik och metodkunskap, dess 
kännetecken, kunskapsformer och kunnandenivåer. 

Specifika  
yrkeskunskaper 

Kännetecken  
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Handlag i arbetstek-
nik och 
metodkunskap 

Handlag 
- arbetsteknik  
- metodkunskap 
- noggrannhet i 
utförandet 
- snabbhet i utförandet; 
arbetets hastighet 

Praktiskt behärs-
kande  
- Estetisk kunskap 
Begreppsligt ve-
tande 
Omdömesgillt 
handlande 

Från  
uppgiftsfokus  
till  
verksamhetsfo-
kus. 
Svårt att be-
stämma. 

Av tabellen ovan framgår det att tillagningsmetoder samt arbetstekniker är 
kännetecken för en fungerande arbetsteknik. Förståelse för hur man kombi-
nerar råvaran med tillagningsmetoder och hur väl eleven behärskar arbets-
metoden i situationen visar sig under hela arbetsdagen. Arbetstekniker kopp-
las till effektivitet t.ex. vid förberedelse av råvaran, vid arbetsprocessen och 
vid tillagning samt vid förvaring och hantering av råvaror och material.  

2a. Handlag  
När arbetsteknikerna fungerar på ett smidigt sätt kan det kallas för "handlag 
för yrket". En god yrkesman kan t.ex. använda sig av sina psykomotoriska 
färdigheter på ett för situationen adekvat sätt. Det betyder i stort att ett yr-
kesmässigt handlag innebär även att eleven kan utföra lämpliga rörelser samt 
röra sig obehindrat och säkert utan att vara en fara för sig själv eller för sin 
omgivning. Eleven förfogar följaktligen över ett lämpligt rörelseschema i 
den aktuella miljön.  

Jaa, man ser ju handlaget, ifall det finns någon talang för saker och ting. […] 
lyfta en kniv från skärbrädan skall man klara av utan att skära av sig fötterna 
– förstår du hur jag menar – att man ser liksom hur man för sig. (Intervju 3, 
UL3, rad 52-56). 

 
Handlag tolkas och identifieras visuellt av respondenterna och de anser att de 
”ser” om eleven har handlag samt ett lämpligt och säkert rörelseschema.  

I citatet nedan diskuterar två UL behärskandet av teknik som en färdighet 
i handling. Vi kan också skönja ett krav på erfarenhet och övning i deras 
dialog. Det verkar vara välkänt att färdigheten i att hacka lök visar behärs-
kandet av kniven. 

UL9: Det viktigaste är handlaget med kniven och med utrustningen och råva-
ran. 

UL8: Jaa, ja, ja. 
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Intervjuare: Hur ser ni handlaget? Hur bedömer ni att eleven har ett bra 
handlag? 

UL8 och L9 samtidigt: Ja, vi … 
UL8: ... kan man ju titta på om man kan … hacka lök. Ja, hacka lök.  
UL9: ... hacka lök t.ex. … 
UL8: Ja, det är rätt så bra kolla det. Om man har fått in och förstått sättet 

att hacka löken på ... på vårt sätt då, om det skall bli stort eller grovt eller så...  
UL9: Eller att göra en omelett eller skära potatis till en viss form. Då ser 

man handlaget, helt enkelt. Om man har tränat flera gånger eller om man bara 
har gjort det någon gång. Det märker man på en gång. 

UL8: Det märker man i det kalla köket, ...  hur man skall göra landgångar, 
sandwich eller kanapéer. Där kommer det här med motoriken in bättre än i 
det varma köket, egentligen. Man ser det tydligare där ... kanske lilla X har 
mer fallenhet där än Y. Det är bättre med tjejer där. De har bättre förmåga att 
göra det här lilla... 

Intervjuare: Det är det småmotoriska? 
UL8: Ja, ja. 
Intervjuare: Handlaget, alltså det är något ni ser p.g.a. att ni är erfarna... 
UL9: ... Det ser man visuellt. 
UL8: Ja, det blir ju så. (Intervju 7, UL8 och UL 9, rad 73-87). 
UL9: Alltså den som har handlag, till den behöver man inte visa, denne 

kan det redan. Den vet hur man finhackar en lök. Den andra eleven som är 
svag måste man visa återigen...  (Intervju 7, UL8, rad 107).  

 
Har eleven handlag syns det enligt UL i elevens görande, hur de behärskar 
situationen ”arbetsredskap och livsmedel”. 

Det finns dessutom en estetisk aspekt i arbetstekniken. Elevens bärteknik, 
uppduknings- och avdukningsteknik samt presentation av menyn är grund-
läggande yrkeshandlingar som övas in i serveringssituationerna. KL observe-
rar tekniker och identifierar felaktigheter i genomförandet: 

Bärtekniken klarar de av hyfsat, i alla fall det jag sett. Jag tycker att man ska 
bära med tysk servering… det gör de inte. (F5, KL6, rad 871). 

 
Behärskandet av serverings- och bärtekniker är grundläggande yrkeskunskap 
i serveringen. Eleven som inte behärskar serverings- och bärteknikerna kan 
sägas sakna handlag i servering. 

Inom serveringen bedöms ”proffsigt”129 utförande vilket innebär säkerhet 
och elegans i genomförandet. Hur "eleven för sig" i matsalen, dennes 
kroppshållning, positivt/negativt förhållningssätt och elegans i rörelserna; 
deras ”proffsighet”. Proffsigheten kan tolkas i termer av yrkesmässigt hand-
lande. I yrkesmässigt handlande ingår en fungerande arbetsteknik och metod 

                               
129 Lärarna använder detta uttryck och jag väljer att återge det här. Genom att använda ordet 
”proffsigt” istället för professionellt tonar lärarna ner innebörden av uttrycket. Gymnasieele-
ver uppnår inte ett professionellt yrkesmässigt beteende eller handlande i samma bemärkelse 
som begreppet uppfattas inom arbetslivet. 
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i vilket handlaget, utöver det motoriska, kan identifieras. En undervisande 
serveringslärare beskrivet det så här:  

UL10: Ja, just det, det är … MVG är mer detta (god insikt) med att vara 
proffsig, och proffsigt har vi diskuterat. Men på något vis att man klarar arbe-
tet på ett naturligt sätt. Fast eleven behöver inte vara proffs när de slutar här 
utan att de har kunskaperna med sig när de går ut härifrån. Att de kan bli bra. 
Att man har (som lärare) den känslan att eleven ”Blir kanon personal”. Att 
man fortsätter i sitt yrke […] Ja, man ser det på något vis. 

Intervjuare: Nu så skulle jag vilja veta vad är detta ”på något vis”? Hur ser 
du det? 

UL10: Sättet att gå i matsalen, det här med vänligheten, vara utåtriktat, 
kan bära tallrikar, kan hantera verktygen som man har i matsalen på ett proff-
sigt sätt, eller på det sättet som man skall använda dem, naturligt inte 
påtvingat. Man ser att personen hör till matsalen om denne får mer teoretisk 
kunskap och mer övning. […]. Man ser att vissa inte har det som krävs. De 
blir aldrig servitörer.  (Intervju 4, UL10, rad 158-166). 

 
Ett ”proffsigt” beteende visar sig, enligt UL, i matsalen om hur eleven smäl-
ter samman med matsalsmiljön och med arbetsuppgifterna. 

I köket handlar det bl. a. om att eleven arbetar på den egna arbetsplatsen 
och inte joggar runt hela köket, leker eller uppför sig felaktigt, och utför 
såväl de tekniska arbetsmomenten som arbetsprocesserna på ett säkert sätt. 
Med säkert sätt menas det att eleven kan välja och använda maskiner och 
redskap på ett effektivt och adekvat sätt. En utsaga om maskinkunskap som 
enligt en UL visar handlag återges nedan: 

 […]  När man jobbar med maskiner, man plockar isär på rätt sätt. Att man 
tar ur först el-sladden att man inte skadar sig. […] Att man kan sätt ihop ma-
skinerna rätt. (Intervju 4, UL4, rad 144). 

 
I elevens sätt att arbeta med arbetsredskapen ser UL handlaget utifrån ett 
bredare perspektiv, även den säkerhetsmässiga, än endast det konkreta tek-
niska och motoriska genomförandet. 

Vissa av momenten tränas kontinuerligt och blir till rutin i utbildningen 
eftersom de ingår i nästan alla arbetsmoment. Rutiner är betydelsefulla i 
kategorin specifika yrkeskunskaper. Fungerande rutiner har övats under lång 
tid inom yrket och anses vara de som fungerar bäst i de flesta likartade situa-
tionerna. Rutiner har sin grund i yrkespraxisen och ökar effektiviteten i arbe-
tet. Det är denna rutinbaserade yrkespraxisen KL bedömer i kategorin hand-
lag. När en elev behärskar rutinmässiga handlingar bedöms denne som mer 
kunnig. En bild på skillnaden i yrkespraxisen framträder i det följande: 

Det är skillnad på hur en kock hackar lök och en lastbilschaufför hackar lök 
[…] det är hur man handskas med utrustning och livsmedel. […] att de inte är 
alltför fumliga så att säga […]. (Intervju 3, UL3, raderna 48,49,52,56). 
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Handlag visar sig i aktiviteter där yrkesteknik och arbetsmetoder ingår. Lära-
ren identifierar handlaget i situationen visuellt. Färdighen i handlag förutsät-
ter övning och erfarenhet. 

Detta kan uppfattas som en sensomotorisk förmåga (t.ex. att kunna skära 
och hacka) men även som en personlighetsaspekt. När handlaget i arbetstek-
nik och metoder uppfattas som en personlighetsaspekt, viljan att göra väl, 
värderas det högre än ren sensomotoriskt färdighet.  

Det är nu påvisat att förståelse för yrkesområdet, ett väl genomtänkt för-
beredelsearbete och färdighet i arbetstekniker och metoder är moment som 
bedöms i karaktärsämnen.  

Det sensomotoriska handlaget värderas av KL för uppgiftsfokusnivå ef-
tersom det bygger på vedertagna regler och övning. Den erfarenhetsbaserade 
”proffsigheten” värderas för nivå verksamhetsfokus därför att den kräver 
mer erfarenhet inom flera områden och därtill anpassning till situationen 
eller ”sammansmältning” med uppgiften och miljön.  

2b. Noggrannhet i utförandet 
Inom servering och restaurang relateras även noggrannhet till arbetstekniker, 
arbetsmetoder, hygien, estetik och kvalitetstänkande. När eleven vid t.ex. 
uppdukning följer regler, vilka ibland kan vara mycket noggranna, effektivi-
seras arbetet. Men det visar även ett kvalitetstänkande. Se bild 1nedan.  

 
Bild 1: Eleven arbetar här noggrant med uppdukningen, gör tumregeln. 

Serveringslärarna reflekterar nedan över regelföljande och noggrannhet i 
uppdukningssekvenser i vilka eleverna dukar upp borden med duk, porslin 
och bestick.  

Tom [är] noga med det här, han gör tumregeln så att gaffeln hamnar på rätt 
plats. (Film 5, KL3, sekvens 23, rad 386). 

Bordsduken ska man helst inte vifta med så där, utan man viker den fint på 
bordet. Det är också bra att den hänger lika mycket på varsin sida. (Film5, 
KL3, sekvens 9, rad 194). […]. Och sen, man lyfter bordsduken upp och tar 
inte på kanten. (Film 5, KL3, sekvens 8, rad 170). 

Det gamla grundläggande, alltid två och två, när man jobbar med duk och 
inte bara slänga på det. (Film 5, KL6, sekvens 9, rad 190).  
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Här har eleven vissa knivar utåt och andra inåt. (Film 5, KL2, sekvens 23, 
rad 377). 

 
Karaktärsämneslärarna ser elevens agerande i förhållande till de yrkespraxis-
regler, vilka försäkrar ett gott arbetsresultat, som är grundläggande för ka-
raktärsämnet på uppgiftsfokusnivå.  

Inom restaurangdelen reflekterar informanterna på noggrannhet mer ut-
ifrån ett resultatperspektiv men även utifrån elevens uppträdande. I sekven-
serna till vilka nedanstående citat är kopplade till visas efterarbete med lo-
kalstädning och tillagning av nässelsoppa till lunchgäster. 

Han är noggrann, bråkar inte, torkar hyllor och så. (Film 4, UL4, sekvens 57, 
rad 193). 

Nej, (nässlorna) är inte jämnstort (hackade), nej. Hade det varit en elak 
kallskänka hade han fått vända upp och ned byttan och göra om allting. (Film 
1, KL1, sekvens 25, rad 179). 

 
Noggrannhet och det estetiska sammanbinds ibland och kan tolkas till en 
högre kunnandenivå. När eleven t.ex. skivar rökt lax till tunna fina skivor på 
ett korrekt och noggrant sätt, finner KL ändå felaktigheter i noggrannheten 
vid nästa utförandemoment. I den aktuella filmsekvensen visas handlingsse-
rien från skärandet av laxen till uppläggning av skivorna på ett bleck. Eleven 
lägger upp skivorna felvända. Beroende på vilket agerande eleven väljer, 
visar det noggrannhet i utförandet under hela processen. En av KL uttrycker 
det sagda som följande: 

[…] Han skär skivor (av rökt lax) och lägger så […] att skivorna blir felvän-
da, en rätsida och en baksida […].(Film 2, KL5, sekvens 28, rad 286).  

 
Detta innebär i fortsättningen att eleven vid uppläggningen av skivorna på ett 
serveringsfat antingen kommer att lägga upp skivorna felvända, vilket blir 
oestetiskt, eller att denne behöver göra ett extra arbetsmoment för att få dem 
ligga korrekt på serveringsfatet. Läraren kopplar detta till ett opraktiskt ar-
betssätt, men även till ett ohygieniskt arbetssätt, eftersom hygien och råva-
rans tid i rumstemperatur samt kontakt med handen har stor betydelse för 
produktkvalitet och bakterietillväxt. I denna sekvens bar eleven dock plast-
handskar, vilket uppmärksammades som positivt. 

En av UL berömmer sin ”äldre” elev för dennes metodkunskaper. Den UL 
vill få eleven att vara mer exakt i det han gör även i andra situationer. Inte 
bara vara snabb i arbetssättet.  

[…] jag jobbar med honom nu […] försöker få han mer i precision, annars 
kan han alltså redan alla grundsåser, alla majonnäser. […] Men, det är för att 
han är lite äldre… (Film 6, UL7 och KL6, sekvens 17, rad 102,103). 
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Det förefaller vara viktigt att finslipa elevernas färdigheter när de uppnått en 
viss nivå. 

Slarv med precisionen kan ibland orsaka ekonomiska förluster, otillfreds-
ställande eller mindre lyckat resultat. Grunden till felaktigheterna härstam-
mar från oriktiga metodkunskaper och avsaknaden av erfarenhet. Om ett 
misslyckat handlande inte upprepas behöver det inte få konsekvenser vid 
bedömning. Den UL noterar det misslyckade resultatet som en normal och 
vanlig daglig händelse. 

I nedanstående filmsekvensen tillverkar en elev nougat och UL reflekte-
rar: 

Det var en temperatur som inte hade hållit måttet på när man gjorde nougat. 
Att man hade tagit ut nougaten för tidigt […] den kristalliserades inte utan 
den var mer som limmigt och sockrigt och så där. (Film 6, UL7, sekvens 18, 
rad 112). 

 
Eleven som i denna sekvens hade till uppgift att tillverka nougaten hade inte 
det nödvändiga kunnandet om nougattillverkningen. Detta visar sig i det 
misslyckade resultatet, vilket också blir en ekonomisk förlust. För att kunna 
gå vidare i arbetet med lyckat resultat behöver eleven analysera och reflekte-
ra över sitt agerande och kunnande och göra om uppgiften. 

De kunskapsformer som i denna kategori framträder i relation till nog-
grannhet i yrkesutövandet är begreppsligt vetande, förmåga till praktisk och 
omdömesgillt handlande men även reflektion. Begreppsligt vetande ser KL i 
förståelsen av information och regelföljande vilket kan placeras för uppgifts-
fokusnivå. Praktiskt behärskande visar sig i hur noggrant information och 
regler används i den konkreta situationen. Detta syns t.ex. vid noggrannhet i 
uppdukning eller i skärandet och hackandet vid förberedelser och genomfö-
rande och kan placeras för situationsfokusnivå. Omdömesgillt handlande 
omfattar förståelsen för process- och produktkvalitet i relation till kunden 
och slutresultatet och kan placeras för nivå verksamhetsfokus. Vidare kan 
estetik vid uppdukning ge information om helhetsförståelsen i dukningen 
och dess påverkan på slutresultatet, kundens trevnad. Möjligheter till reflek-
tion verkar de felaktiga tillvägagångssätten ge. Noggrannhet visar dels ele-
vens förhållningssätt till uppgiften, dels uppfattas noggrannhet som en fär-
dighetsträning till ökat kunnande. Ju noggrannare eleven är desto duktigare 
upplevs denne vara. 

2c. Snabbhet i utförandet – arbetets hastighet 
Snabbhet i utförandet får lite mer utrymme eftersom den visade sig vara en 
särskild viktig aspekt av kvalitet i arbetsteknik.  

Snabbheten är avhängigt den fungerande arbetstekniken och handlaget. 
Kunderna kan inte vänta, råvarorna kan bli förstörda, den färdiga maträtten 
kan inte dröja för länge innan den serveras. En kund upplever servicen som 
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långsam om servitrisen saknar normalt arbetstempo. Denna medvetenhet gör 
att respondenterna vill och bör130 föra in krav som motsvarar arbetsförhål-
landen i arbetslivet. Citatet nedan är en reflektion över elevens hantering av 
auberginer men samtidigt uttrycker det lärarens allmänna uppfattning om 
undervisningssituationens tempo under de första åtta minuterna i filmen: 

Sen upplever inte jag att det är något tempo här inne alls. (Film 1, KL1, se-
kvens 20, rad 120). 

Några av lärarna uppmärksammar saknaden av tempo i filmsekvenserna. 
Undervisningssituationen uppfattas då ha brist på övning i stresstålighet. 

I sekvensen nedan diskuterar två elever smaken på såsen de håller på att 
bereda till en kommande tävling och KL kommenterar:  

Det är lugnt, det är lugnt […]. Inte undra på att de får hjärtslag när de kom-
mer ut på praktiken. (Film 2, KL4, sekvens 53, rad 643). 
 

Lärarna uppmärksammar olika nivåer av snabbhet. Nivån identifieras genom 
att jämföra eleverna med varandra i deras färdighet. I sekvens 24 strimlar en 
årskurs 1 elev gurka och en annan tärnar paprikor på var sin skärbräda. När 
arbetet inte visar sig fungera enligt yrkespraxis går den UL fram till eleverna 
och visar dem hur det egentligen borde gå till och han reflekterar: 

Här ser man Cia […] Det går lite fortare än hos de andra när hon skär i varje 
fall. […] Vissa jobbar (extra)… och det ser man direkt vilka elever som job-
bar extra […], det ser man direkt. (Film 3, UL3, sekvens 24, rad 347). 

 
Tempo i utförande förbinds ofta med kunskap om elevens arbetserfarenheter 
utanför skolan. 

Snabbhet kan också uppfattas negativt, beroende på situationen och kvali-
tetsmedvetenheten: 

Vad jag jobbar med honom nu, är att han jobbar lite för snabbt […] Går lite 
fort, det bli klart för snabbt. Det är för att han har varit ute och rört och jobbat 
[…]. (Film 6, UL7, sekvens 17, rad 102). 

 
Att vara för snabb i sitt handlande är inte alltid det bästa alternativet. Den 
UL försöker skapa ett fungerande arbetstempo som hjälper eleven att funge-
ra i miljön. 

En duktig elev är ändå snabb, vet vad som skall göras men kan även arbe-
ta lugnt och fint. Förmågan att vara lugn och arbeta ”fint” upplevs efter-
strävansvärt och uppfattas positivt av KL. En av UL skildrar sin ”köksmäs-
                               
130 Matlagningsämnet ”[…] ger även genom praktisk tillämpning förståelse av de villkor 
avseende […] arbetstempo […] som råder inom respektive verksamhetsområde.” (Gy2000:09 
s. 75). 
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targrupp”, som i sekvens 59 arbetar vid spisen, genom att urskilja de snabbt 
arbetande eleverna.  

De två är duktiga – snabba. […] Mia är snabb, hon ser vad som skall göras 
[…]. (Film 4, UL4, sekvens 59 och 80, rad 61 och 84). 

 
För läraren särskiljer snabbhet i utförandet eleverna från varandra. 

I filmsekvensen nr 132 väger eleven smör noggrant på en våg, hon visar 
hygienmedvetenhet samt undviker onödigt efterarbete dvs. disk och städ-
ning. Den UL observerar hennes lugna arbetssätt som någonting varaktigt, 
inte bara tillfälligt, och noterar det självklara: 

Maj… jobbar på lugnt och fint. (Film 4, UL4, sekvens 46, rad 134). 
 

En elev som arbetar lugnt och som har kontroll på uppgiften värderas lika 
som en som arbetar snabbt. 

En av eleverna städade alltför snabbt och alldeles för dåligt i filmsekven-
sen 84a. Med en viss uppgivenhet regagerar den UL:  

Per… snabbt ska det gå. […]” (Film 4, UL4, sekvens 30, rad 86).  
 

Att vara snabb kan som sagt även vara negativt, framför allt om resultatet bli 
ofullständigt.  

Elever med osäker arbetsteknik är ofta vacklande även i hantering och 
användning av arbetsredskap. UL har erfarenhet av sina elever och en av de 
beskriver långsamhet som följer: 

Eleven är osäker, Tim, han jobbar långsamt. Han behöver jobba upp hastig-
heten. (Film 4, UL4, sekvens 35, rad 105).  

Övning ger färdighet och säkerhet och UL ser när arbetshastigheten är för 
låg eller för snabb. 

När eleven visar i handling att denne vet hur uppgiften bör utföras, även 
om handlingen saknar tempo, upplever KL det mer positivt än de handlingar 
som realiseras utan att KL kan se detta hur – kunskap i handling. Två av KL 
uttrycker sin syn på snabbhet och långsamhet då en elev hackar rödlök och 
en annan benar ur torsk i filmsekvenserna (filmsekvens 33 och 24). 

Jag skulle i alla fall ge mer än G, för hon är i alla fall medveten om, alltså 
hon vet ju hur man ska göra. Så hon är på rätt väg. Som sagt tempo, har ju 
betydelse. (Film 1, KL1, sekvens 33, rad 306). 

Jag tycker det är godkänd nivå ändå, skulle jag säga. Sen finns det de som 
är både snabbare och skickligare, men det är klart godkänd. (Film 1, KL7, se-
kvens 33, rad 315). 
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Han, han är förhållandevis osäker men å andra sidan, så försöker han leta 
efter bena (fiskben) hela tiden. Och han går långsamt fram så att han har möj-
lighet, att rädda det hela, om det skulle gå fel. (Film 1, KL1, sekvens 24, rad 
159). 

 
Osäkerhet i arbetsmetoder och avsaknad av mod i genomförandet samt 
okunskap både i livsmedelskunskap och i hygien är aspekter som i handling 
visar sig i denna sekvens som osäkerhet. Resultatet blir att arbetet utförs 
långsamt.  Uppgiftsfokusnivån innehåller en ”osäkerhetsaspekt” p.g.a. för 
lite erfarenhet och övning.  

De kunskapsformer som framträder är praktiskt behärskande av situatio-
nen i kombination av begreppsligt vetande av uppgiftens olika delar. I de 
ovannämnda situationerna är det delarna livsmedelskunskap och hygienreg-
ler som är stödjande kunskaper i handling.  

För nivå uppgiftsfokus krävs det kunskap om regler för normal snabbhet i 
utförandet. Även om uppgiftsfokusnivån är en låg nivå i yrkessammanhang 
innehåller den trots allt olika kunskapsformer. Alla måste hjälpligt hålla 
tiden i sina arbetsprocesser annars riskerar resultatet inte sammanfalla.  Ju 
snabbare och säkrare eleven är i sitt agerande desto mer kunskaper och fär-
digheter upplever informanterna att eleven har. 

3. Hygien 

Tabell 15: Specifika yrkeskunskaper: hygien, dess kännetecken, kunskapsformer och 
kunnandenivåer. 

Specifika  
yrkeskunskaper 

Kännetecken  
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Hygien Personlig hygien 
- arbetsuniform i köket 
- arbetsuniform i serveringen 
Livsmedels hygien 
Arbetsplatsens hygien  
-kök 
-servering 

 
Begreppsligt vetande  
och relationskunskap 
Praktiskt behärskande 
Omdömesgillt  
handlande 

  
Uppgiftsfokusnivå 
 

Tabell 15 ovan visar hygienkunskapernas grundläggande betydelse redan på 
nivå uppgiftsfokus. Specifika yrkeskunskaper innehåller även behov av kän-
nedom om nationella och internationella lagar. De relevanta lagarna inom 
yrkesutbildningen är livsmedelslagen, alkohollagstiftning, arbetsmiljölagen. 
Lärarna bedömer lagarnas tillämpning i arbetet som en del av yrkes-
kunskapen. Den absolut viktigaste lagen för restaurangelever är livs-
medelslagen. Att eleverna förstår betydelsen av den och självständigt tilläm-
par föreskrifterna i arbetet. Som exempel på en föreskriven uppgift är Ha-
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zard Analysis and Critical Control Point (HACCP)131 som eleverna behöver 
visa att de kan genomföra. Programmet är ett kvalitetssäkringssystem inom 
livsmedelsområdet. I den ingår t.ex. personlig hygien, livsmedelshygien och 
arbetsplatshygien samt hantering och förvaring av livsmedel. Dessa delar 
framträder i materialet som viktiga områden vid bedömning. 

3a. Personlig hygien 
Den personliga hygienen uppmärksammas särskilt inom hotell- och restau-
rangyrken. Respondenterna framhäver hygienen som en av grunderna till 
yrket inom servering och matlagning. Den är i särklass det mest reflekterade 
kännetecknet följd av arbetstekniken. Ingen av respondenterna har bortsett 
från hygienaspekter. Inom serveringen uppmärksammas särskild den person-
liga hygienen men även livsmedels-, material- och lokalhygien. KL observe-
rar kvaliteten på elevens personliga hygien. Är håret uppsatt så att den inte 
hamnar i maten? Har eleven smycken på sig? Bär eleven ren och vårdad 
uniform korrekt? osv. 

En talande sekvens utspelar sig när en elev försöker göra allt samtidigt in-
för gästen och glömmer bort hygienaspekten: 

Här är det någonting som hon håller, samtidigt mellan armarna… Och hänger 
över brödet själva och pratar med gästen, så ska man inte göra. (Film 5, KL3, 
sekvens 37, rad 538). 

 
Regelföljandet i hygien förutsätts fungera på uppgiftsfokusnivå, vilket i ser-
veringen innebär att eleven, bordet, utensilier och arbetsredskap måste vara 
hela och rena och utförandet enligt vedertagna regler. Arbetsredskap och 
utensilier som glas och bestick behöver behandlas på ett oklanderligt sätt vid 
förberedelsearbetet både i köket och i serveringen men framför allt vid upp-
dukningen. I bästa fall hjälper de inövade reglerna eleverna att utföra arbetet 
på ett hygieniskt sätt.  

 Avvikelserna uppmärksammas som slarv vilket visar att eleven saknar 
kunskap om arbetsuppgiftens helhet. Saknaden av förståelse påverkar slutre-
sultatet – själva kvaliteten på kundbemötandet. 

Arbetsuniform i köket 
Arbetsuniformen är en skyddsuniform, som måste bäras i enlighet med de 
regler som livsmedelslagen föreskriver. Först och främst är det helt nödvän-
                               
131 HACCP ursprung är hämtat från Nasas rymdprogram om säkerhetskontroll av maten. 
Programmet har tagits även inom EU och innehåller följande punkter: att genomföra en förs-
tudie, att utbilda berörd personal, att upprätta produktbeskrivningar, att upprätta flödessche-
man, att göra en riskanalys, identifiera och fastställa kritiska styrpunkter, bestämning av 
gränsvärden, upprätta övervakningssystem, bestämning av åtgärder, verifiera och dokumente-
ra HACCP planen, att revidera planen, implementering av praktiska rutiner, kategorisera och 
riskbedöma förpackningsföretag. (<http://www.anticimex.se/default.asp?objectid=4065>) 
Tillgänglig 2007-11-12. 
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digt att bära arbetskläder. KL reagerar kraftfullt och menar att dålig person-
lig hygien påverkar bedömningen negativt. För det andra ska de kunna bära 
arbetskläderna och visa förståelse för dess uppgift. Uniformen skall bäras 
med respekt, det är en yrkeskulturell kunskap – känsla av yrkesidentitet. 

Först och främst är eleverna inte rätt klädda, och det finns folk i köket som är 
inte intresserade, de har inte kockmössor […]. (Film 1, KL1, sekvens 1, rad 
3). 

Jag tycker inte om att man jobbar utan förkläde… och släng (Film 2, KL4 
och KL5, sekvens 13, rad 129,130). 

 
Att vara korrekt klädd som elev är ett tydligt KL krav. Klädsel visar att ele-
ven respekterar yrkesrollens krav. 

[…] Eleven tvättade skeden och torkade den på den handduken han har vid 
sidan, som kanske inte är så ren. (KL2) […] Där har vi smaksked i alla fall, 
frågan är vad han gör med den? (KL7). (Film 1, KL2, KL7, sekvens 23, rad 
150, 152). 

 
För att skydda maten vid tillagning och hantering förutsätter KL att eleven 
använder passande arbetsredskap. I det praktiska genomförandet syns det om 
eleven har förstått hygienens betydelse i den aktuella situationen. I sekven-
sen nedan samarbetar två elever i en beställning på maträtten ”Torsk med 
potatismos och bräserad fänkål”. De lägger upp de beställda portionerna på 
tallrikarna. När läraren ser hur eleverna lägger upp potatismoset på tallriken 
reagerar denne genom att göra påpekanden om redskap och engångshands-
kar. Se bild 2 nedan. 

 
Bild 2: ”[…] Använd gärna händerna, det är det bästa redskapet vi har, men för guds 
skull ha handskar på […].” (Film 1, KL1, sekvens 52, rad 694). 

När det är passande och rationellt måste händerna givetvis användas men då 
kan de skyddas med engångshandskar. I filmsekvens 18 instruerar den UL 
muntligt två av sina elever. De är i färd med att tillaga stekt rödtunga, porta-
bello (en stor mörk champinjon), pasta och paprikasås. Eleven som steker 
rödtunga bär engångshandskar som han har haft på sig under en längre tid, 
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vilket kan observeras i filmen. Läraren KL2, som i filmen har följt elevens 
handlande, reflekterar: 

Den elev som har handskar tror att han vet hur man ska jobba eftersom han 
kommer med handskarna på sig, men han har inte förstått varför man ska ha 
dem, utan han tycker nog att det ser mer proffsigt ut. (Film 3, KL2, sekvens 
18, rad 274). 

 
Det räcker dock inte bara att använda handskar, eleverna måste också förstå 
varför, när och hur dessa används. Detta framhölls av lärarstudenterna 
(YLS). 

Vidare behöver eleven avstå från smycken och klockor eftersom de är 
bakteriehärdar. Sekvenserna nedan som KL reflekterar över visar hackande 
av lök, parering (borttagning av senor) av oxfilé och tillverkning av en paj-
deg. Lärarna reagerar på smycken och klockor på följande sätt.  

Klocka i köket!  Som inte ska vara tillåtet, speciellt om man är årskurs 3 […]. 
Men han ska separera skräpet från råvarorna där. (Film 1, KL7, sekvens 8, 
rad 52).

Elever som har örhängen på sig. (Film 2, KL2, sekvens 5, rad 43). 
Där är det en elev som står och gör pajdeg och har ringar på fingrarna. De-

lar margarinet och det kommer att hamna en hel del under ringen och där 
finns också en hel del bakterier. (Film 2, KL2, sekvens 13, rad 125). 

 
Smyckenas smittspridningseffekt och livsmedlets mottaglighet för bakterier 
är en självklarhet i teorin. Men att både följa hygieninstruktioner och förstå 
dem visar sig vara svårare för eleverna.  

KL upptäcker även det positiva när det väl synliggörs av eleven. 

[…] Däremot var det väldigt rena och fina naglar. (Film1, KL1, sekvens 29, 
rad 240). 

 
Det förefaller som om det var en allmän företeelse att eleverna struntar i att 
följa några av hygienreglerna även om de har kunskap i och om dem. An-
vändningen av grundläggande hygienregler, i detta fall skyddsklädsel, värde-
ras på uppgiftsfokusnivån och innebär att eleven måste följa de regler som 
finns på området. 

Arbetsuniform i serveringen 
Under uppdukningen använder serveringseleverna inte heller alltid korrekt 
klädsel, vilket uppmärksammas nedan av UL. Förståelsen för serveringsuni-
formens roll och hur hygienregler iakttas i arbetet ser lärarna onekligen tyd-
ligt i sin undervisningssituation och kan i hög grad bedöma dem. 
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Och Tea har sina idrottsskor på sig fortfarande. Vita skor har Tea på sig, men 
hon byter sen till klockan 11.00, och det har jag sagt att det är ok. (Film 5, 
UL5, sekvens 11, rad 218). 

 
Bedömningen sker mot de av lagarna uppsatta kriterierna. I detta fall handlar 
det om användningen av privata skor i arbetet. Arbetsskor i arbetslokaler bör 
användas och på det sättet minska kommande bakteriespridning utifrån.  

I sekvensen till vilket reflektionen nedan tillhör kontrolleras elevens upp-
dukning. Läraren reflekterar även här på inkorrekt klädsel. 

Tom har inte heller klätt sig i fullständigt uniform under uppdukningen. (Film 
5, KL2, sekvens 34, rad 497). 

 
Hygienregler och användningen av yrkesuniform är grundläggande och vär-
deras för uppgiftsfokusnivån. Det ses som ett måste, ett nödvändigt ont, som 
de inte kan hoppa över eller bortse ifrån. Kunskapsformen begreppsligt ve-
tande och praktiskt behärskande ger sig här till känna.  

3b. Livsmedelshygien 
Elevens yrkeshandlingar är ständigt förenade med livsmedelshygienen. Re-
spondenterna ser hur eleven tar hänsyn till de hygienkrav som ligger till 
grund för en fungerande och säker livsmedelshantering. Livsmedelshygien 
förutsätter förståelse för råvarans egenskaper, för livsmedelskunskap och för 
passande hygienregler vilka i syntes under aktiviteten visar graden av med-
vetenhet och kunnandenivå hos eleven. Korrekt livsmedelshantering och 
livsmedelshygien nödvändiggörs både vid råvaruhanteringen och vid tillag-
ningsfasen i syfte att uppnå god slutkvalitet. 

I sekvensen nedan arbetar eleven med polenta och oxfilé men det ser ut 
som om han har förbisett hygienaspekten och KL reflekterar. 

Men, han som gjorde polentan hade oxfilén. Och han gick ifrån… och köttet 
låg kvar och det var bara vissa bitar som var uppstyckade. (Film 2, KL5, se-
kvens 36, rad 377). 

 
Krav på ansvar för råvaran vid förberedelsearbetet är nödvändigt för gott 
hygienresultat. Eleverna behöver fokusera på sitt arbete och färdigställa ar-
betsserien. 

I sekvens 39 arbetar eleven med att steka köttfärsbiffar på ett stekbord. 
Hans förståelse för arbetsmetoden i förhållande till hygien, kvalitet och ef-
fektivitet blir tydlig för KL2. 

Han jobbade, tycker jag, metodiskt och hygieniskt. Han hade format jämna 
fina biffar och han lade de rätt i stekbordet och tittade (kontrollerade färdig-
hetsgraden) på de rätt, och han plockade undan just det där blecket som han 
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använt till den råa färsen, … lade han i disken och hämtade ett nytt under ti-
den som biffarna stekte. (Film 2, KL2, sekvens 39, rad 406). 

 
Läraren observerar och reflekterar i sekvensen över elevens agerande i vilket 
denne ser elevens kunnande om bakteriernas spridningseffekter och kontakt-
smitta. 

Två elever arbetar tillsammans i sekvensen (sekvens 59) med en täv-
lingsmeny. De tillagar fyllda kycklingfiléer. Kyckling kan, som bekant, spri-
da campylobakter och salmonella varför elever behöver visa särskild upp-
märksamhet och noggrannt regelföljande vid hantering av råvaran och för 
hygien runtomkring den. Här nedan kan vi se hur eleven har försummat 
livsmedelshygienen (se bild 3 nedan) vilket får KL att reagera. 

 
Bild 3. Eleven har en ring i fingret. 

Han har en ring på när han håller på och fyller kycklingen, råa kycklingen 
och då vet man inte vad som kan hända (KL2). Kyckling…! (KL5). Använd 
sked eller någonting i stället! Ta av dig ringen! (KL4). (Film 2, KL5, KL4, 
sekvens 59, rad 741,742). 

 
Vi kan fastställa, med andledning av KL reflektioner, att hygienkunskaperna 
är vad eleven behöver praktiskt behärska; behärska kunskaper om och i 
livsmedels- och personlig hygien i den konkreta situationen. KL reagerar 
negativt i bedömningssammanhang på bristfällig förståelse av hygienen och 
ofullständig arbetsklädsel, smycken och klockor. Framför allt är livsmedels-
hanteringen med hänsyn tagen till hygienkraven otillräcklig. En aktivitet 
som eleven både behöver förstå och praktiskt behärska i situationer där om-
dömesgillt handlande med etik efterfrågas. Då eleven kan använda alla hygi-
enregler korrekt i rätta sammanhang värderar KL detta till högre färdighets 
nivå. Den autentiska bedömningen i form av observationer under arbetsda-
gen ger möjligheter till bedömning av hygienkunskaper i det praktiska arbe-
tet. Regelföljandet och tillämpning av dem tolkar jag som att KL värderar för 
uppgiftsfokusnivån. Behärskandet av livsmedelshygien anses vara en viktig 
del i yrkeskunskapen. 

 142 



3c. Arbetsplatsens hygien  
Arbetsplatsens hygien visar sig tydligt i det praktiska arbetet och är därmed 
lätt att bedöma. Denna specifika yrkeskunskap är i likhet med den personliga 
hygienen vanligt återkommande i reflektionerna. Lärarna uppmärksammar 
hur elevens arbetsplats är organiserad, hur rent och prydligt den ser ut att 
vara samt hur eleven arbetar med uppgiften. Elevens handlingar i relation till 
arbetsplatsens hygien synliggörs i aktiviteterna och KL uttrycker detta på 
följande vis: 

 
En av eleverna rensar fänkål och skär den därefter på sin skärbräda. 

Här, schussar eleven lite skräp på golvet. För övrigt håller han rent och 
snyggt och samlar allt på ett ställe. (Film 1, KL2, sekvens 4, rad 33). 

 
En annan elev skalar schalottenlök för att sedan hacka den. 

Samlar skräpet på ett ställe, snyggt och prydligt, men det bör inte ligga på 
skärbrädan. Då är det lätt att det kommer med det som är redan hackat. (Film 
1, KL2, sekvens 8, rad 48). 

 
Lärarna uppmärksammar både elevens förmåga att hålla ordning på sin ar-
betsplats och hur väl eleven tillämpar sina hygienkunskaper i arbetet – rela-
tionen ordning, hygien och uppgift.  Men det krävs även att eleverna visar 
förståelse för konsekvenserna av regelbrott. 

Inom serveringen framträder arbetsplatsens hygien i elevens arbete t.ex. 
med dukar, porslin, glas och bestick, hur de organiserar uppdukningen och 
genomför den. Hur arbetsplatsen är organiserad inför lunchen och hur väl 
man förberett sina arbetsuppgifter. Ett exempel på hygieniskt arbetssätt illu-
streras i bild 4 nedan. 

 
Bild 4: Bilden visar ett exempel på hur eleven handskas med porslin vid uppduk-
ning. Eleven visar kunskap om arbetsplatsens hygien genom att handskas med pors-
lin på ett korrekt sätt dvs. brödassietterna är skyddade med en ren serveringshand-
duk. 
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Begreppsligt vetande om hygien och livsmedelskunskap framträder i det 
praktiska behärskandet av arbetsuppgiften. Hygien och arbetsplatsens orga-
nisation förläggs på grundnivå, något man måste kunna, vilket är det samma 
som analysmodellens uppgiftsfokusnivå.  

4. Arbetsredskap 

Tabell 16: Specifika yrkeskunskaper: arbetsredskap, dess kännetecken, kunskaps-
former och kunnandenivåer. 

Specifika  
yrkeskunskaper 

Kännetecken  
(härledd ur empirin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Arbetsredskap Maskin- och redskapskunskap  
 
Ergonomi och säkerhet 

Begreppsligt vetande  
Praktiskt behärskande 
Omdömesgillt  
handlande 

 Uppgiftsfokus 

Tabell 16 visar att kunskap om arbetsredskap och hantering av dessa har 
betydelse redan på uppgiftsfokusnivå. Arbetsredskap inom servering och 
restaurang är olika sorters utensilier, porslin, glas, bestick samt olika varian-
ter av ugnar och spisar och kassaapparater, texter, beräkningsmodeller för 
ekonomi och näringsinnehåll samt IT-utrustning. För kökselever visade det 
sig att kniven är den viktigaste arbetsredskapen. Hur eleven hanterar och 
arbetar ergonomiskt med knivar, men givetvis även med andra arbetsred-
skap, syns tydligt i filmsekvenserna.  

4a. Maskin och redskapskunskap och hantering av dessa 
Inom serveringen är porslin, bestick och glas både servitörens arbetsred-

skap och av kunden betald del av den goda servicen. Hanteringen av arbets-
redskap är förenad med yrkesetik, arbetssäkerhet, hygien, ergonomi och 
utnyttjandet av redskapens egenskaper.  

Hur en serveringselev dukar upp och bär fram mattallrikar och dryckes-
glas och hur dessa behandlas inför dukningen och bakom kulisserna samt hur 
dessa behandlas under dukningen visar en etisk aspekt i yrkeskunnandet.  
 
Inför och under uppdukningen. 

Eleven ställer ned glasen men tar i övre delen av glaset vilket man aldrig gör 
utan längst ned på glaset för att inte sätta några fingeravtryck på själva glaset 
som gästen ska dricka ur. (Film 5, KL2, sekvens 13, rad 241). 

Här hade inte Tea torkat av duken, eller skakat av den. […] Det borde Tea 
ha gjort förut. Så, då går jag fram och säger till henne att… göra det. (Film 5, 
UL5, sekvens 17, rad 303). 

De är väldigt noggranna och det är också väldigt bra, och det verkar vara 
väldigt bra hygien och det är ett ämne för sig. Och de putsar och fixar. Det 
gör de, och det är väldigt bra, jaa. (Film 5, KL6, sekvens 20, rad 341). 
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Under serveringsgången. 

Eleven skall lägga upp brödet och tar inte med händerna brödet utan använ-
der ett redskap, […] men det är väl ett lite felaktig redskap … Men hon valde 
det i stället för att ta med fingrarna. (Film 5, KL2, sekvens 26, rad 415). 

 
En kunnig serveringselev behandlar sina kuvert inför dukningen och under 
den på ett hygieniskt sätt vilket i grunden bygger på ett etiskt tänkande – 
omtanke om kunden. Maten, i den ovannämnda sekvensen är det brödet, 
behandlas likaså på ett hygieniskt sätt under serveringens gång.  

En duktig kockelev utnyttjar ”knivens förmåga att skära” medan en mind-
re duktig elev ”skär” med kniven. Eleven som har köpt egna knivar och an-
vänder dem i skolan noteras av den UL som kommenterar: ”Han har egna 
knivar och är intresserad av matlagning.” (Film 4, UL4, sekvens 3, rad 46, 
35) när sekvensen, i vilket eleven hackar lök, spelas upp. Således lyfter 
ägandet av egna knivar eleven till en annan dimension och uppfattas som ett 
tecken på intresse och motivation. Att inhandla egna knivar är det dock inte 
någonting som skolan kräver av eleverna. 

När eleven visar handlag med arbetsredskap är det som eleven kontrolle-
rar och använder dem och det uppfattas ”[…] positivt och ett VG på det” 
(Film 1, KL2, sekvens 52, rad 703) som en av KL uttrycker det. Färdighets-
graden visas i redskapshantering och förståelsen för hur-aspekten i hanteran-
det. Utifrån kunskap i redskapsanvändning kan även elevens reflekterande 
över handlandet uppfattas; en metakognitiv förmåga visar sig. Några lärare 
uttrycker nedan sina värderingar beträffande redskapsanvändning. Sekven-
serna visar hur eleverna skär paprika och purjolök... 

Den här eleven arbetar fel med kniven, som om det var en brödsåg. Bör ha 
spetsen i brädan och jobba med handleden. (Film 1, KL2, sekvens 11, rad 
75). 

 
… och rökt lax till skivor. 

De skär i stället för att knugga i, som en del brukar göra. […]. de tar fram i 
alla fall det bästa av en kniv. (Film 2, KL4, sekvens 28, rad 283-285). 

 
Att kunna hantera kniven effektivt och på ett korrekt sätt för bästa resultat 
förutsätter praktisk behärskande. 

När en av eleverna i film 3 arbetar med att hacka blockchoklad till mindre 
bitar (se bild 5) för att kunna sedan smälta den i vattenbad, iakttar KL över 
hur eleven behandlar kniven och handskas med den.  
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Bild 5: Handlag med kniven, eleven hackar blockchoklad. 

Läraren reflekterar över sekvensen följande: ”[…] Här har eleven rätt hand-
lag med kniven.” (Film 3, KL2, sekvens 10, rad 168). Både KL och lärarstu-
denterna (YLS) ser när eleven utnyttjar arbetsredskapens inneboende egen-
skaper. Det visar att eleven förstått knivens uppgift och behärskar den även i 
svåra situationer.  

Säkerhetsaspekterna i redskapsanvändning och vård uppmärksammas av 
ett flertal lärare. En kunnig elev har i minnet och använder det rätta kniv-
greppet, vårdar och behandlar kniven rätt och kan praktisera aspekterna som 
en helhet i sitt arbete. Således får denne inte glömma bort de olika detaljerna 
i handlingens helhet. Reflektionerna i citaten är riktade mot ergonomi vid 
hackandet av lök, knivvård och personlig säkerhet. 

Likadant här, håller i det (kniven) lite tokigt, tummen är i fara. (Film 4, KL8, 
sekvens 12, rad 39). 

Han torkar kniven fel, handduken kan gå sönder och han kan göra illa sig. 
(Film 4, UL4, sekvens 50, rad 154). 

Kniven blir lätt slö om man skrapar mot brädan. Det är bättre att vända på 
kniven. (Film 1, KL2 sekvens 8, rad 49). 

 
När eleven hanterar kniven rätt i förhållande till situationen, ger det vanligt-
vis ett bättre arbetsflöde och resultat. Säkerhetsaspekten spelar även den en 
roll i sammanhanget.  

I sekvensen nedan parerar en elev oxfilé (bild 6) och en annan skivar rökt 
lax (bild 7). Elevens färdighet i användning av kniven avspeglas i filmse-
kvensen och värderas av informanterna enligt följande. 

Eleven parerar köttet och det … såg bra ut… Men han vänder också kniven 
mot sig vilket gör att han kan skära sig. […] Ja, VG tycker jag. […] Enda 
nackdelen är att just det här med att han skär mot sig, men det blir fint resul-
tat och lite svinn. (Film 2, KL2, sekvens 9, rad 82-85). Se bild 6 nedan. 
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Bild 6. Att parera oxfilé. 
 

Nedan två reflektioner av KL2 och UL2 över skivandet av rökt lax. 

Den här eleven arbetar rätt med kniven och får tunna fina skivor på laxen. 
[…] Ja, det tycker jag är VG för han plockar också bort det bruna på laxen. 
(Film 2, KL2, sekvens 28, rad 262, 264).  

 

 
Bild 7: UL2: ”Nu skär Kaj rätt […] Ja, det var ju nästan som i en instruktionsbok… 
när eleven skär.” (Film 2, UL2, sekvens 28, rad 273, 278). 

Hantering av kniven och vilken teknik eleven använder i sitt arbete med 
redskap värderas över uppgiftsfokusnivån i ovannämnda sekvenserna. 

Osäkerheten i hantering av kniven syns tydligt i aktiviteten och förenas 
här i det följande med elevens tidigare erfarenhet.  

 […] Bättre än genomsnittet. […] i jämförelse med Tea […] tafatt och skraj 
just med knivar, men det är ganska många utav de. Och på många ser man di-
rekt att de har lite handlag för det här. Alla har ju inte hållit i en kniv men en 
del snappade upp det väldigt fort. (Film 3, UL3, sekvens 12, rad 193). 

 
 

Bedömning kan beskrivas enligt ”en genomsnittsskala”.  UL3 har eventuellt 
en inre ”skala” vilket denne refererar till. Övning i hantering av redskap 
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ingår i arbetsuppgifterna och på så sätt kan osäkerhet minskas. För somliga 
kan osäkerhet försvinna snabbare och för andra tar det längre tid. 

Eleven behöver likaså välja rätt redskap och visa säkerhet i hanteringen 
av kniven. Detta är kopplat till t.ex. råvarukännedom och arbetsteknik här 
nedan. Kommentaren nedan visar redskapsanvändningen i den konkreta 
situationen i vilket eleven benar ur torsk (se bild 8). Man ser tydligt att ele-
ven är osäker om hur färsk torskfilé benas ur. 

Eleven försöker dra ut (buk) benen på torsken med en tång och det är mycket 
svårt, och det är bättre att skära ut benen som en ”byxa”, som eleven gör nu. 
(Film 1, KL2 sekvens 24, rad 161). 

 

 
 
Bild 8. Eleven försöker här avlägsna bukbenen istället för att skära ut dem i form av 
en ”byxa” med kniven. 

När läraren ser eleven parera en ryggbiff med en alltför stor kockkniv reflek-
terat läraren följande: 

G–, det är en (åk) trea, tycker jag. Jag menar, ok, att det inte går så bra va. 
Men han skulle ha haft köttet på ett annat sätt för att inte skära sig…? (Film 
1, KL1, sekvens 29b, rad 241). 

 
En duktig elev, hanterar, vårdar, använder och utnyttjar arbetsredskapen på 
ett korrekt sätt i relation till situationen och råvaran. Eleven utnyttjar redska-
pens egenskaper i syfte att effektivisera handlandet och för att agera på ett 
hygieniskt och säkert sätt under hela arbetsdagen. En elev på grundnivå, 
uppgiftsfokusnivå, visar däremot osäkerhet i redskapsanvändning och be-
handlar dessa felaktigt så att egenskaperna förvanskas. 

De kunskapsformer som framträder i redskapsanvändningen är begrepps-
ligt vetande, praktiskt behärskande och omdömesgillt handlande. Kunskaps-
formerna relateras till graden av säkerhet i hantering, arbetssäkerhet, arbets-
teknik och etik. 
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4b. Ergonomi och säkerhet 
Ergonomi och säkerhet är kvaliteter i bedömningen i grundläggande yrkes-
kunskaper inom arbetsmiljön. I det följande ett exempel på en elev som en-
ligt den UL har en elementär förståelse för ergonomiskt tänkande.  

I går var det en elev som var ganska lång och han kom alldeles själv på att 
sätta två skärbrädor på varandra när han arbetade. Då har man förstått varför. 
Jag tjatar på det. Han mår bättre själv av att inte behöva stå i fel arbetsställ-
ning. Detta är att tillämpa på god nivå. (Intervju 4, UL4, rad 140-142). 

 
Eleven har visat sin förståelse om ergonomi i sitt tidigare agerande och den 
UL har noterat detta som någonting positivt. 

En elev som saknar ergonomiskt tänkande vid hackandet av t.ex. löken. 
Oförståelse för konsekvenserna av ”det som ligger runtomkring”, visar sig i 
aktiviteten och hur arbetsplatsen är organiserad.  

Hon arbetar med fingret fel. […] kniven ligger i vägen för hackandet… (Film 
4, UL4, sekvens 6,  rad 12,13). 

 
Citatet ovan passar även till bilden nedan (bild 9) i vilket vi kan se att eleven 
har ett felaktigt grepp om kniven 

 
Bild 9: Eleven har pekfingret felplacerat och använder kniven felaktigt. Det kan 
resultera till yrkesskador i ett senare skede vilket lärarstudenterna (YLS) påpekade 
(Film 3). 

Om eleven fortsätter att arbeta med kniven och har ett felaktigt knivgrepp 
som i bild 9 ovan så får denne problem med handen i ett senare skede i sin 
yrkeskarriär. Skärbrädan skall givetvis vara fri från andra redskap för arbets-
säkerhetens skull. 

Återigen måste eleven visa i handling, tillämpa och använda sin praktiska 
kunskap och omdömesgillt handlande i aktiviteten. Tillämpningen av ergo-
nomikunskaper ordnas på uppgiftsfokusnivå då regelföljandet är en rutin-
handling och förutsätter mest praktiskt behärskande. Omdömesgillt handlan-
de framträder i valsituationer och är bundet till begreppsligt vetande och 
praktiskt behärskande. 
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5. Förmåga att se helheten och att handla simultant 

Tabell 17: Specifika yrkeskunskaper: förmåga att se helheten och att handla simul-
tant, dess kännetecken, kunskapsformer och kunnandenivåer.  
Specifika  
yrkeskunskaper 

Kännetecken  
(härledd ur empi-
rin) 

Kunskapsform Kunnandenivå 

Förmåga att se helhe-
ten och att handla 
simultant. 
 
 

Förmåga att se 
helhet. 
Förmåga att hands-
kas med flera 
uppgifter. 

Begreppsligt vetande 
Omdömesgillt hand-
lande 
 
- Etik och estetik, 
aspekter av omdömes-
gillt handlande 

Uppgiftsfokus 
Situationsfokus 
 
Verksamhetsfokus 

Som framgår av tabellen räcker det inte endast att se helheten utan man mås-
te även kunna handskas med flera uppgifter samtidigt för att uppnå kravet 
för helhetstänkande. Informanterna talar oftare i positiva ordalag om de ele-
ver som har förmågan att se helheten i sitt arbete. Två serveringslärare (UL 
och KL) ger uttryck åt sin tanke:  

[…] Det är viktigt att gå ifrån restaurangen och titta utifrån och in som gäst. 
Och prova att se helheten, se på entrén, är den ren […] är det så här du vill ha 
det? (Film 6, UL6, sekvens 29, rad 182). 

 […] Maj har kommit längre, hon har ett vidare perspektiv. Och hur ser 
jag det? […] Hon ser en helhet på bordet. […] Tittar på bordet, tittar på vad 
som kommer… […] Kanske man ska låta ett glas, även om det är tomt, låta 
det stå kvar… så (gästen inte) känner sig vilsen på något sätt. Måste få i det 
här tänkandet […]. (Film 6, UL6, efterdiskussion, rad 242, 243). 

Ingen har helhetssyn, jag har tittat på, så ingen av dem har dukat av tomma 
flaskor utan… De är kvar på borden, fast gästen är färdig med sin mat och 
äter dessert eller dricker kaffe, alltså, de ska bort lite tidigare. Så att det ser 
städat ut. (Film 5, KL3, sekvens 82, rad 1066-1067). 
 

Helheten kan uppfattas i serveringen som ett försök att förstå gästens situa-
tion från inträde till restaurangen till gästen lämnat den. För serveringseleven 
innebär det att förstå gästens situation, att de arbetar på ett effektivt sätt, t.ex. 
de ”går aldrig tomhänta” från matsalen eller från köket. Att eleven ser vad 
som är nödvändigt att göra och vad som kan göras för att underlätta det egna 
arbetet. Ett fungerande arbetsflöde bidrar till gästernas trevnad och trygghet 
och de känner sig väl omhändertagna. Estetiskt tänkande och förståelse kan 
observeras t.ex. i hur eleven tar hand om gästens bord; plockar det rent eller 
inbjuder det till merförsäljning och allmän belåtenhet? Eleven behöver ha 
förmåga att "förnimma" hur gästen känner sig, som en av serveringslärarna 
uttrycker det. Det förutsätter en förmåga att kunna sätta sig in i den andres 
situation vilket i sin tur förutsätter att eleven har varit gäst i en matsal med 
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bordsservering. Men estetik och helhet kan även ses i framförhållning som 
visar sig t.ex. i en "vidare blick", enligt en serveringslärare, i arbetsproces-
sen.  

Ett omdömesgillt handlande fordras av elever när situationen erbjuder 
olika val- och handlingsmöjligheter. Att eleven t.ex. tar hänsyn till gästen 
och dennes behov, hanterar behoven enligt yrkespraxis och gör de passande 
valen inför beslut. När eleven fungerar väl i dessa situationer värderar KL 
detta upp till nivå verksamhetsfokus. 

Helhetstänkande baseras på förståelsen för hela dagens arbete, från förbe-
redelse till städning av arbetsplatsen. I detta förlopp ingår en föreställnings-
förmåga över arbetsprocessen. En mental genomgång av dagens viktiga se-
kvenser och situationer, vilket kan uppfattas vara relativt svårt för en årskurs 
1 elev, eftersom genomgång kräver tidigare erfarenhet. 

I årskurs 1 har UL förståelse för elevens bristande förmåga till helhetstän-
kande i arbetet. 

Ja, det som är dåligt, det kännetecknar de flesta ettor, att inte se helheten. Vad 
skall hända, det breda, […] Men han har nästan extra svårt, jag får säga åt 
honom att: ”Vänd på biffen annars bränns det”, ”aha” lite så där. (Film 3, 
UL3, sekvens 8, rad 141). 
 

Exemplet ovan visar en kunskapsbrist om arbetsprocessen och metodkun-
skapen, hur delarna hänger ihop med helheten. Läraren har möjligheter till 
bedömning av förståelse av helhetstänkande i arbetsprocessen eftersom den 
synliggörs i handling. 

Likaså ser UL när eleven har den ”breda blicken” för arbetet (uttrycket 
används av UL). Vilket innebär att eleven inte bara håller på med sitt eget 
”här och nu”, utan har en förmåga att se och agera dessutom i närmast föl-
jande händelse. Den breda blicken förknippas ofta även med elevens utveck-
ling. Citatet nedan skildrar detta i en serveringssituation. 

Ami har… ganska bred blick för det här, överallt. Kan ofta gå in och hjälpa 
även andra. (Film 6, UL7, sekvens 16, rad 95). 

 
När UL identifierar elevens ”breda blick” eller ”vidd i sitt seende” uppfattas 
eleven ha en större helhetstänkande än de som saknar ”blicken”. 

Ett annat sätt att framställa helhetstänkandet och förståelsen för hur delar-
na måste hänga ihop kan ur empirin gång på gång uppfattas som krav på 
simultankapacitet. Görandet i handlingar äger rum i serier inte endast i se-
kvenser. Handlingsserier inkluderar flera områden samtidigt, vilket också 
kan uppfattas i de ovan redovisade kategorierna. 

Eleven skall även ha förmåga att ta ansvar för andra, ha framförhållning 
och teoretiska kunskaper samt ha förmåga att använda dem i rätt samman-

 151 



hang. Vad behöver eleven göra för att få ett högre betyg än G? En UL sva-
rar: 

För att vara VG skall man kunna ha i varje fall två saker på gång och veta vad 
som skall ske om 20 minuter och ser lite fram före, inte bara göra för stunden 
och snöa in sig i just den såsen… så att inte såsen bredvid kokar upp för att 
det inte är jag som har gjort den… Står jag vid en varm spis så skall jag ha 
koll på alla grejor och vara med […]. (Film 3, UL3, sekvens 30, rad 436). 

 
Förmågan att hantera flera olika situationer samtidigt är ett tecken på simul-
tankapacitet. Även lärarstudenterna (YLS) framhöll erfarenhet och förmåga 
att ha kontroll på arbetsuppgifterna som viktigt. 

Vidare reflekterar samma UL om betyg. I filmsekvensen nedan hanterar 
och förbereder en eleven persilja till den stekta rödspättan som står på me-
nyn. 

[Nu efter jul har han] fått den där ‘vidd vision’ […]. Ser vad som behöver gö-
ras och har ett relativt bra handlag […] . Han är väldigt kunnig inom livsme-
del, hur livsmedel… smakar, ser ut och […] behandlas […] . Där sitter vi och 
funderar på VG till honom. (Film 3, UL3, sekvens 25, rad 359). 

 
En annan KL ser helhetstänkandet som ett förhållningssätt till arbetet. 

Sedan det där med att jag har tagit bort allt som är mitt eller vårt […], det 
andra är inte mitt. I stället för att städa allt på en gång, inte bara mitt eget stäl-
le. (Film 4, KL8, sekvens 60, rad 205). 

 
Följaktligen innebär helhetstänkande att eleven skall ha förmåga att se vad 
som behöver göras just nu och strax efter, förstå tidens betydelse och sin 
egen del i verksamhetens helhet. Användning av teoretiska kunskaper samt 
förmåga att visa och agera i enlighet med ansvar är andra aspekter som ele-
ven behöver göra synliga. I handling behöver allt detta ske samtidigt. Det är 
under sådana förhållanden som elevens prestationer bedöms av KL vara på 
nivån situationsfokus och på nivån verksamhetsfokus. Helhetstänkandet och 
det ”vida seendet” fordrar kunskapsformer som praktiskt behärskande och 
omdömesgillt handlande men detta kräver också reflektion.  

Kunskapsformer 
I de identifierade specifika yrkeskunskaperna och deras kännetecken kan alla 
kunskapsformer urskiljas. Omdömesgillt handlande i kategorin förmåga att 
se helheten och att handla simultant inrymmer även både etisk och estetisk 
dimension till skillnad från andra specifika yrkeskunskapskategorier.  
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Sammanfattande analys 
Resultatet av filmreflektionerna visar att karaktärsämneslärarnas bedöm-
ningsobjekt i karaktärsämnen har kunnat identifieras med hjälp av begrepps-
systemet specifika yrkeskunskaper. Det som ligger till grund för bedömning 
är således: förståelse för yrkesområdet, handlag i arbetsteknik och metod-
kunskap, hygien, arbetsredskap, förmåga att se helhet och att handla simul-
tant. 

När respondenterna ser på filmsekvenserna verkar det som att de övergår 
till rollen som specialist inom yrkesområdet i motsats till att vara en genera-
list vid intervjun. De förutsätts således i sin dagliga undervisningssituation 
snabbt förmå ändra fokus. Specifika yrkeskunskaper kan förstås som kollek-
tivets objektifieringar av områdeskunskaper och därmed blir kraven verkliga 
– begreppssystemet gör att förmedling av områdeskunskapskraven kan in-
ternaliseras av andra. Specifika yrkeskunskaper har rötter i yrkets traditioner 
och denna historicitet ger begreppssystemet objektivitetens egenskaper och 
vi kan veta att ”så här gör vi”. De existerar i sitt ursprungsstadium och över-
förs till eleverna som socialt objektiva och inom området nödvändiga fakta – 
starka sådana eftersom det är yrkeskollektivet, inte endast få individer, som 
förkroppsligar traditionens kunskap. 

Hur placerar sig specifika yrkeskunskaper på kunnandenivåer? 

Tabell 18: Förhållandet mellan specifika yrkeskunskaper och kunnandenivåer. 
                       KUNNANDENIVÅER  
 

SPECIFIKA 
YRKESKUNSKAPER 

Uppgiftsfokus Situationsfokus Verksamhetsfokus 
1. Förståelse för yrkesom-
rådet 

─ X X 

2. Handlag i arbetsteknik 
och metodkunskap 

X X X 

3. Hygien X ─ ─ 
4. Arbetsredskap X ─ ─ 
5. Förmåga att se helheten 
och att handla simultant 

X X X 

 

Tabell 18: I tabellen innebär X att det ur respondenternas utsagor har specifika 
yrkeskunskaper tydligt kunnat värderas för respektive kunnandenivå. Däremot inne-
bär (─) att kunnandenivå inte har tydligt kunnat identifieras ur utsagorna.  

Respondenterna värderar fyra av fem områden för uppgiftsfokusnivå, vilket 
innebär att nästan alla specifika yrkeskunskapsområden måste behärskas i 
någon mån redan på den lägsta nivån. Två av områdena, 2 och 5, placeras 
även på alla nivåerna vilket kan tänkas vålla problem såväl för lärare som för 
eleverna i skärskiljandet av kunnandenivåerna. 
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Hur förhåller sig specifika yrkeskunskaper till kunskapsformerna? 

Tabell 19: Hur förhåller sig specifika yrkeskunskaper till kunskapsformerna? 
                       KUNSKAPSFORMER 
 

SPECIFIKA  
YRKESKUNSKAPER 

Begreppsligt 
vetande 

Praktiskt 
behärskande 

Omdömesgillt 
handlande 

Reflektion132

 
1. Förståelse för  
yrkesområdet 

X ─ X ─ 

2. Handlag i arbetsteknik 
och metodkunskap 

X X X X 

3. Hygien X X X ─ 
4. Arbetsredskap X X X ─ 
5. Förmåga att se helheten 
och att handla simultant 

X X X X 

Tabell 19: I tabellen innebär X att det ur respondenternas utsagor har tydligt kunnat 
identifieras respektive kunskapsform, dock gäller inte detta vid (─). 

Respondenternas utsagor visar att kunskapsformen begreppsligt vetande kan 
identifieras i alla yrkesspecifika kunskaperna i likhet med omdömesgillt 
handlande. Praktisk behärskande kan däremot inte tydligt identifieras inom 
området förståelse för yrkesområdet.  

Reflektion kan däremot tydligt identifieras som reflektion efter handling, 
inte innan eller under, inom följande områden: Handlag i arbetsteknik och 
metodkunskap samt Förmåga att se helhet och att handla simultant. Detta 
indikerar att respondenterna kräver en form av reflektion – reflektion efter 
handling – i syfte att förbättra ett misslyckat resultat eller en dålig handling. 

Hur förhåller sig kunnandenivåer till kunskapsformer? 

Tabell 20: Förhållandet mellan kunnandenivå och kunskapsformer. 
                       KUNSKAPSFORMER 
 

KUNNANDENIVÅER 

Begreppsligt 
vetande 

Praktiskt 
behärskande 

Omdömesgillt 
handlande 

Reflektion 
 

Uppgiftsfokus XXXX XXX XX ─ 
Situationsfokus XX X XX ─ 
Verksamhetsfokus ─ ─ XXX ─ 

Tabell 20: I tabellen innebär X att det ur respondenternas utsagor har respektive 
kunnandenivå kunnat kopplas till respektive kunskapsform, ju fler X desto större 
betoning på kunskapsformen. Däremot innebär (─) att kunskapsformen inte har 
kunnat identifieras tydligt ur utsagorna för nivån.  

                               
132 Reflektion är inte en kunskapsform, men ur läsbarhetssynpunkt placeras den i tabellerna 
inom detta område eftersom den är ett verktyg för ökat kunnande. 
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På uppgiftsfokusnivå förekommer ofta krav på begreppsligt vetande och 
relationskunskap. Denna nivå verkar vara en sammansatt nivå i förhållande 
till kunskapsformer. På denna nivå kräver således respondenterna från ele-
ven alla kunskapsformer i själva utförandet. Kraven på uppgiftsfokusnivå är 
sammanhörande med förmågan att förstå och behärska regler, framför allt 
metodkunskaper, arbetsteknik och hygien. Kontroll och behärskandet av 
arbetsredskap kräver i sin tur rutin och praktisk övning samt ergonomiskt 
tänkande. Respondenterna identifierar och bedömer regel- och rutinföljandet 
som betydelsefullt i genomförandet av uppgifter. Övning i användning av 
regler ligger till grund för senare innovationer eftersom regler måste utövas 
för att de skall kunna automatiseras. Automatisering för med sig snabbhet i 
utförandet och frigör tid till innovationstänkande och skapande. Yrkeskun-
skapshandlingar stabiliseras av rutinerna som eleven har hunnit öva upp så 
att de blivit mer automatiserade i deras handlingsrepertoar.  

På situationsfokusnivå kräver respondenterna redan en stor portion prak-
tiskt behärskande och omdömesgillt handlande av eleven. De fordrar t.ex. att 
eleven har kunskaper i arbetsteknik och metodkunskaper.  

Förståelse för yrkesområdet och helhetsförståelsen av situationer och 
uppgifter är områden som inkluderar ansvarstänkande och konsekvenstän-
kande och värderas ofta för verksamhetsfokusnivån. Detta framträder fram-
för allt i förhållande till andra människor i allmänhet och kunder i synnerhet. 
Handlingar som t.ex. förknippas med god service och livsmedelssäkerhet 
som sådan och relateras till människor ter sig förnuftigt för respondenterna 
att bedöma då konsekvenstänkandet har sina rötter i meningsfulla handling-
ar. 

Sammanfattningsvis är handlag i arbetsteknik och metodkunskap, hygien 
och arbetsredskapskunskap de mest komplexa yrkesspecifika kunskaperna 
innehållandes alla kunskapsformer. Reflektion framträder som en nödvändig 
förutsättning i arbetet framför allt för förbättringar av felaktiga handlingar. 

Likheter och skillnader 
De likheter i uppfattningar bland respondenternas bedömningar inriktar sig 
mot områden som: arbetstekniker, hygien, materialanvändning och regelföl-
jande i olika situationer. Arbetsteknik, arbetsmetoder och materialanvänd-
ning i enlighet med gällande yrkespraxisregler tenderar respondenterna att 
lägga på uppgifts- eller situationsfokusnivån i sina reflektioner.  

I de filmsekvenser där respondenterna har koncentrerat uppmärksamheten 
på olika konkreta aktiviteter, handlingar och händelser framträder sådant 
som t.ex. tar upp reflektion, konsekvenstänkande, helhetssyn, personlig ut-
strålning, estetik och etik i utförandet samt beredskap att agera i oförutsedda 
händelser. Dessa färdigheter inkluderar relationer till kunden eller till arbetet 
som sådant.  

De skillnader som kan identifieras fokuserar på elevens personliga ut-
strålning och dennes estetiska sätt att utföra arbetet i konkreta serveringssi-
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tuationer vilket framträder särskilt tydligt inom serveringen och skiljer sig 
från kraven från restaurangsituationer. Ett serviceinriktat förhållningssätt är 
en av bedömningsgrunderna och ingår som en del i yrkesmässigt beteende. 
Informanterna (YLS ingick inte) ger intryck av att värdera dessa förmågor 
högre än ren regelföljande i arbetsteknik och metoder när de väl förekom-
mer. Det i sin tur kan innebära att de uppfattar t.ex. kundkontakt, i vilket 
serviceinriktat förhållningssätt ingår, svårare att behärska. Den personliga 
utstrålningen och ett estetiskt arbetsutförande framträder som tydligast hos 
de informanter som ställer krav på omdömesgillt handlande med reflektion 
inom serveringsutbildningen. Här blir situationen och sammanhanget avgö-
rande. 

Likheter och skillnader kan utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv 
förstås som orsakade av situationer i de genomförda handlingarna. Interak-
tion påverkar vårt agerande i interaktionsgemenskapen och situationen styr 
mot de handlingar som är möjliga för individen att göra i den befintliga situ-
ationen. För att kunna identifiera de meningsfulla handlingar och händelser 
som definierar specifika yrkeskunskaper, typifierar informanterna de rele-
vanta handlingarna i den situationen där de visar sig. Denna typifiering sker i 
den gemensamma situationen och förutsätts vara relevant för denna. Av det 
kan vi dra slutsatsen att i vårt vardagliga liv kan olika situationer och gemen-
skaper ge skilda beskrivningar av verkligheten. Det kan eleverna ha svårt att 
förstå eftersom de inte har erfarenheten och traditionen med i sin ryggsäck 
som kan stabilisera deras yrkeshandlingar.  

Sammanfattande slutsatser av studiens empiri 
Vilka kunskapsformer lyfts upp av respondenterna som viktiga vid bedöm-
ning i karaktärsämnen? Hur placerar sig dessa inom de olika empiriområde-
na? 

Tabell 21: Kunskapsformer och övergripande prioriteringar 
                       KUNSKAPSFORMER 
 

EMPIRIOMRÅDE 

Begreppsligt 
vetande 

Praktiskt 
behärskande 

Omdömesgillt 
handlande 

Reflektion133

 
INTERVJU 2 3 1 4 
FILMREFLEKTIONER 1 1 2 3 
                                                                         ANALYSMODELL 
KUNNANDENIVÅ Situations-

fokus 
Uppgifts-
fokus 

Verksamhets-
fokus 

Verksamhet/ 
situation 

RESPONDENTERNAS 
PRIORITERINGAR  

1 3 2 4 

                               
133 Reflektion är inte en kunskapsform, men ur läsbarhetssynpunkt placeras den i tabellerna 
inom detta område eftersom den är ett verktyg för ökat kunnande. 
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Tabell 21: Av den sammanfattande tabellen ovan kan resultatjämförelser mellan de 
15 respondenternas tal om bedömningsobjekt och analysmodellen göras. Priorite-
ringsskalan är 1-4 i vilket 1 är den viktigaste och 4 mindre viktig.   

Intervjuutsagornas resultat i form av nyckelkvalifikationer betonar således 
kunskapsformen omdömesgillt handlande framför praktiskt behärskande och 
begreppsligt vetande. I intervjuutsagorna kan även reflektion identifieras.  

Ur filmreflektionerna, där yrkesspecifika kunskaper identifierades, fram-
hålls företrädelsevis både praktiskt behärskande och begreppsligt vetande, 
och i nästan lika stor omfattning yttras krav på omdömesgillt handlande. 
Reflektion framträder som en möjlighet till att förbättra handlingar och för-
hållanden. Dessa kunskapsformer och reflektion måste behärskas simultant i 
en aktivitet – inte var för sig ensamt. 

Sammanfattningsvis ställer respondenterna höga krav på eleverna genom 
att fordra en stor portion omdömesgillt handlande. Detta framträder framför 
allt i intervjuutsagorna, men även i reflektionerna. Det förefaller dock vara 
likartade prioriteringar om praktiskt behärskande bland respondenterna. Det 
är intresseväckande att i filmreflektionerna framträder begreppsligt vetande 
ändå så starkt i förhållande till både praktiskt behärskande och omdömesgillt 
handlande. Det är rimligt att tänka att i intervjusituationen funderar respon-
denterna på övergripande kursmål och kriterier i motsats till vad som sker i 
bedömningspraktiken, vid filmreflektion där det fokuseras mer på hur eleven 
arbetar med uppgiften, själva görandet. Vid en försiktig slutsats kan respon-
denterna tänkas ha en övergripande bild av bedömningssystemet som de 
applicerar situations- och kontextanpassat, vilket kan tänkas bygger på deras 
yrkeskulturella kännedom. Eftersom de är delaktiga i en viss yrkeskultur 
skiljer sig inte deras övergripande bedömningssystem särskild mycket i den 
konkreta situationen. Konsekvensen av detta blir också att eleven har svårt 
att uppnå höga betyg utan erfarenhet inom området. 
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Kapitel 7 Sammanfattning och diskussion 

Inledning 
 

I föreliggande studie har bedömning av kunnande i karaktärsämnen på HR-
programmet studerats. För att kunna få svar på de ställda forskningsfrågorna 
har informationen analyserats utifrån ett kunnandepersektiv.  Kunnande be-
skrivs i studien som ett mångdimensionellt och dynamiskt begrepp som ope-
rationaliserats till: kunskapsformer, nyckelkvalifikationer och specifika yr-
keskunskaper. Med hjälp av dessa begreppssystem har bedömningsobjekten, 
lärarens bedömningsgrunder, i karaktärsämnen kunnat identifieras och place-
ras på kunnandenivåerna. I undersökningen har ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv, som utgått ifrån Berger och Luckmann (2007), varit den över-
gripande referensramen utifrån vilket förståelse för empirin har skapats. Be-
dömning uppfattas i denna studie som en social handling som praktiseras i 
skolan. Denna praktik är en följd av vissa krav och förhållanden som sam-
hället ställer på individer – differentiering av medborgarna – för att kunna 
organisera samhällssystem. 

I denna avslutande del diskuterar jag några av studiens teman. Inled-
ningsvis tar jag upp studiens resultat och därefter behandlas skillnader och 
likheter. Spänningen mellan kunnandenivåerna och kunskapsformerna samt 
mellan nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper tas upp. Avslut-
ningsvis reflekterar jag över forskningsprocessen, undersökningsmetoden 
och de använda begreppssystemen samt ger några förslag på vidare forsk-
ning. 

Kunskapsformer och reflektion 
Studiens resultat visar att i respondenternas uttalanden om bedömningsob-
jekt i karaktärsämnen kan alla kunskapsformerna identifieras, dock i olika 
grad i skilda sammanhang. De framträder såväl i intervjuerna som i filmre-
flektionerna och ramar därmed in bedömning av kunnande på en mer över-
gripande nivå. Fördelen med att identifiera kunskapsformer i elevhandlingar 
och i karaktärsämneslärarnas beskrivningar tydliggörs bedömningsobjektens 
sammansatta natur. Den visar därmed bedömningsproblematiken som lära-
ren i den konkreta undervisningssituationen på ett professionellt sätt behöver 
behärska.  
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Kunskapsformen omdömesgillt handlande har visat sig, inte helt oväntat, 
vara den viktigaste av kunskapsformerna i bedömningssammanhang om man 
som elev vill ha ett högre betyg än bara G. 

I en produktionsbaserad verklighetsanknuten undervisningssituation visar 
sig reflektion vara svåridentifierad. Reflektion är ett verktyg som vi kan an-
vända när vi vill uppnå högre kunnande och kan uppfattas av utomstående 
som inaktivitet. Karaktärsämneslärarnas uttalanden framhåller reflektion i 
efterhand; efter ett misslyckat handlande för att förbättra handlingen eller 
resultatet. Resultaten visar att bedömning av kunnande behöver utföras såväl 
utifrån ett multidimensionellt tänkande om kunskap och kunnande som med 
fördel genomföras i adekvata sammanhang.  Kunskapsformernas karaktär 
kan då identifieras vilket i undersökningen ställt krav på ytterligare klargö-
rande av bedömningsgrunderna. 

Bedömningsobjektet: Nyckelkvalifikationerna  
I denna studie innebär bedömningsobjekt det kunnande som lärarna ställer i 
centrum vid bedömning. Som vi tidigare konstaterat utgör begreppssystemet 
nyckelkvalifikationer en del av karaktärsämneslärarnas bedömningsgrunder. 
Deras intervjuutsagor om bedömning av elevernas kunnande har kunnat 
analyseras med hjälp av begreppssystemet nyckelkvalifikationer. Begrepps-
systemet ger benämningar för bedömningsobjekten, dock använder de un-
dervisande karaktärsämneslärarna sällan nyckelkvalifikationsbegreppen i 
sina uttalanden. 

I undersökningen har ett systematiskt begreppssystem för nyckelkvalifi-
kationer presenterats och även tydliggjorts genom att identifiera deras känne-
tecken inom HR-programmet. Systemet har därefter applicerats på problem-
området bedömning av kunnande inom HR-programmet. Genom att införa 
och definiera ett system för nyckelkvalifikationer (Nijhof & Streumer, 1998) 
har vi kunnat tydliggöra såväl det generella som det gemensamma i bedöm-
ningsobjektet. Begreppssystemet ger underlag för diskussioner om kunskap 
och kunnande i karaktärsämnesbedömningen genom att erbjuda lärare och 
elever ett gemensamt språkligt begreppssystem. Detta ger struktur och me-
ning åt de skilda erfarenheterna som elever och lärare kan tänkas ha om vad 
bedömningsobjektet kan vara och hur man kan tala om det. Med hjälp av 
dessa språkliga konstruktioner görs bedömningsobjektet tillgängligt i de 
institutionella processerna (Berger & Luckmann, 2007), i detta fall bedöm-
ning av kunnande i karaktärsämnen.  

De karaktärsämneslärare som deltagit i studien har genom sina intervjuut-
sagor och filmreflektioner visat vikten av vetskap om nyckelkvalifikationer 
och deras kännetecken i karaktärsämnesbedömning på HR-programmet. Ett 
antal nyckelkvalifikationer har urskilts i deras beskrivningar som grund för 
bedömning av kunnande. 
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 Resultaten visar att de använda dimensionerna personlig, kognitiv och 
social/interaktiv (Achtenhagen & Baethge, 2007) framstår alla som betydel-
sefulla inom karaktärsämnesbedömning. Vid bedömning ställer nyckelkvali-
fikationer krav såväl på helhetstänkande som på ett relationellt tänkande om 
kunskap, miljö, kontext och uppgift i karaktärsämnen. Karaktärsämneslärar-
na uttrycker det som att de bedömer elevens kunnande utifrån ett helhetstän-
kande. Helheten ramar in/skapar en fond för bedömning i karaktärsämnen. 
Detta i sin tur ställer krav på identifiering av det väsentliga kunnandet inom 
ovan nämnda dimensioner.  

Fortsättningsvis kan vi fråga oss vad som händer om vi relaterar nyckel-
kvalifikationer till varandra. Relationerna är beroende av kontexten och ar-
betsuppgiftens art och bör problematiseras. Självständighet relateras till be-
slutsfattande och ansvarstagande men den ligger också till grund för allt 
självständigt handlande i vilket t.ex. initiativtagande ingår vilket kan även 
tolkas till ett beteende. Problemlösningsförmågan relateras till analysförmå-
gan som i förlängning kan användas till arbetsplanering och organisering. 
Samarbete har sina nära relationella bindningar både till förmåga att kom-
municera på ett adekvat vis i samarbetssituationer och till kundkontakter. 
Nyckelkvalifikationer är ett sätt att konstruera och ge mening åt en komplex 
verklighet som lärare och elever interagerar i.   

Bedömning av den social/interaktiva dimensionen kan uppfattas som be-
svärlig eftersom denna dimension kan innehålla skilda individuella beskriv-
ningar om innehållet självt. Att bedöma t.ex. samarbetsförmågor i heteroge-
na samarbetsgrupper och hur eleven t.ex. interagerar med kunder i ser-
veringssituationer, kräver av bedömaren fokusering på det betydelsefulla och 
särskiljande av elevens personlighet från deras kunnande, när vi beaktar 
gällande bedömningssystem. I motsats till detta framhåller Baethge och Ach-
tenhagen (2007) att de personliga kapaciteterna som motivation, värden och 
attityder istället är nödvändiga att bedöma eftersom de är avgörande för de 
andra kompetenserna. Gällande bedömningssystem kräver att bedömaren 
fokuserar på de processer som konstituerar samarbetskategorin – skeenden i 
gruppen, inte beteenden och attityder. Om vi skall kunna hålla jämna steg i 
bedömningsdiskussioner med andra länder i Europa behöver vi hitta lösning-
ar för meningsskiljaktigheter.  

Om vi går vidare till den personliga dimensionen, avseende elevbeteende, 
attityd och förhållningssätt, skall den inte ligga till grund för bedömning i 
skolan, enligt Skolverket (2001), eftersom styrdokument endast förordar 
bedömning av kunskaper. Resultatet visar dock att denna dimension spelar 
en roll vid bedömning av yrkeskunnande i karaktärsämnen. Styrdokumen-
tens krav på att läraren bortser från beteende osv. kan ifrågasättas. Kan vi 
verkligen kräva av de undervisande karaktärsämneslärarna att de vid bedöm-
ning bortser från det individuellt mänskliga som t.ex. attityd eller motivation 
som ligger till grund för kunskapstillägnelse? Om vi utgår från att detta inte 
är ett rimligt krav (se t.ex. Alatupa, 2007; Kearns, 2001) på lärarna så är det 
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angeläget att ta upp frågan till diskussion och problematisera den. Det som 
motsäger ifrågasättandet är att de icke undervisande karaktärsämneslärarna 
som reflekterat över filmsekvenserna har i stort sett kunnat bedöma elever-
nas prestationer på samma vis som de undervisande lärarna. Detta innebär att 
det är möjligt att bortse från elevens attityd och beteende vid bedömning av 
kunnande, men det kan även tolkas till att avsaknaden av relation till eleven 
gör att den inte framträder i denna situation. Vi kan fråga oss om det är rele-
vant att behöva bedöma beteenden, attityder och förhållningssätt? Enligt 
gällande kunskapsrelaterat bedömningssystem är det inte relevant, om de 
inte är beskrivna i de nationella kriterierna.  

Är det då relevant ur ett yrkeslivsperspektiv? Vid karaktärsämnesbedöm-
ning är läraren och eleven i klassrummet alltid inneslutna i en social situa-
tion som påverkar båda parter (Berger & Luckmann, 2007; Säljö, 2000; Vy-
gotskij, 1999) och syftet är att introducera eleven i yrket. Sociala situationer 
ställer krav på fungerande individuellt beteende och social kompetens både i 
skolan och på arbetsplatsen. Elevens anställningsbarhet är ett mål för utbild-
ningen – arbetslivets krav infogas i utbildningen. Bedömningen av personli-
ga kvalifikationer framträder mer som ett socialt anspråk från omgivningens 
sida inte som ett behov styrdokumenten ställer. I vissa situationer på arbets-
marknaden kan anställningsbarhet endast byggas på individuella (i extrema 
fall bara på utseende) och sociala kvalifikationer. Denna tankegång bortser 
helt från t.ex. Ellströms (1992) kategori kvalifikationer som arbetet kräver, 
vilket på längre sikt försämrar t.ex. servicekvaliteten inom servicesektorn. 
Jag ifrågasätter starkt arbetsgivarnas fokusering på de individuella kvalifika-
tionerna eftersom det underbygger hela kompetens- och kvalifikationsdis-
kussionen samt behovet av yrkesutbildning. Samtidigt måste eleverna socia-
liseras i arbetslivs- och samhällssystem. Balansgången mellan arbetslivets 
krav och skolans uppdrag ställer bedömning av kunnande i ett svårt läge 
eftersom de har delvis olika mål. Begreppssystemet nyckelkvalifikationer 
erbjuder en möjlighet att lättare balansera bedömning av kunnande inom 
yrkesutbildningen, eftersom det fokuserar på det generella i kunnandet. Ka-
raktärsämneslärarnas bedömningslegitimitet skulle eventuell öka genom att 
införa ett fungerande begreppssystem och därmed troligtvis minska osäker-
heten bland lärarna.  

Bedömningsobjektet: Specifika yrkeskunskaper 
Ett systematiskt begreppssystem för specifika yrkeskunskaper har introduce-
rats i studien genom att ge röst åt vad lärarna har aktualiserat i sina yttranden 
av författaren med inspiration från Singleton (1978).  På så sätt har ett be-
greppssystem presenterats. Genom att urskilja begreppssystemets känneteck-
en har de konstruerade kategorierna åskådliggjorts. Även detta begreppssy-
stem har därefter tillämpats på problemområdet bedömning av kunnande. 
Genom att införa och definiera ett system även för specifika yrkeskunskaper 
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har vi kunnat tydliggöra det specifika i syfte att skapa en mer verklighetstro-
gen helhetssyn på bedömning.  

Specifika yrkeskunskaper beskriver yrkets profil, dess Yrkeskultur, yr-
kespraxis och yrkeskunskap. Begreppssystemet inrymmer yrkesområdets 
egna speciella krav i yrkessituationen. Specifika yrkeskunskaper relaterar 
vidare till kontexten, arbetsuppgiften och ofta även till nyckelkvalifikationer. 
Följden blir att de enskilda begreppen inte kan vara statiska utan måste upp-
fattas som relationella och kompletterande och till viss del flytande i sina 
gränser. Detta innebär att exaktheten i kategoriseringen inte kan åstadkom-
mas fullt ut, därför att andra gränsdragningar är möjliga. Kategoriernas grän-
ser bestäms av den tillgängliga informationen och hur den tolkas i samhället 
dvs. på de redogörelser som är disponibla för oss.  

De kännetecken som har identifierats inom specifika yrkeskunskaper be-
skriver begreppssystemets understrukturer. Men, identifierade kännetecken 
kan även utesluta och avleda uppmärksamheten från andra kännetecken som 
är kopplade till objektet. I föreliggande studie skulle ett sådant exempel vara 
att avstå från att kategorisera arbetsmiljöfaktorer som en egen kategori. En 
rimlig fråga är varför har det inte gjorts? Arbetsmiljöfaktorer är i empirin, 
enligt karaktärsämneslärarnas beskrivningar, invävda i en fungerande yrkes-
praxis: att kunna utföra de handlingar som finns i arbetsuppgifter på ett sä-
kert, effektivt och erkänt vis. Denna yrkespraxis, kunnandet i sig, måste pa-
rallellt fungera i görandet och i handling. Av den orsaken var valet att inte 
särskilja kategorin arbetsmiljöfaktorer som en egen kategori rimlig. Vidare 
finns det en egen karaktärsämneskurs som benämns ”Arbetsmiljö och säker-
het” i vilket eleverna får ett särskilt betyg i. För den skull, tror jag, kommer 
arbetsmiljöfrågorna i utbildningen inte lätt i skymundan. Det som framstod 
som viktigt i detta arbete var att lyfta upp just förenandet av det allsidiga 
kunnandet i handlingssituationer, vilket kan tänkas försvåra identifieringen 
av kunnande.  

I begreppssystemet specifika yrkeskunskaper har vi även en kategori som 
jag kallar för förhållningssätt till uppgiften. Ett rimligt argument mot denna 
kategori är t.ex. att den kan identifieras inom alla yrken, den är inte specifik. 
Ja, det kan vara så och då bör kategorin ”ingå i nyckelkvalifikationer istäl-
let”, framför den kritiske läsaren. För att kunna föra vidare argumentationen 
tar jag hjälp av ordet ”påverka”. I en pedagogisk situation ses det som rele-
vant begrepp. Karaktärsämneslärarnas beskrivningar om ett förhållningssätt 
till uppgiften visar tydligt att det inte handlar om ett allmänt förhållningssätt 
till omgivningen eller livet som sådant, utan beskrivningarna fokuserar på 
uppgiften, det eleverna gör och vilken inställning de har till det som är före-
mål för görandet.  Påverkans kraft kommer in här i form av ”en ny kategori” 
som inte tidigare tydliggjorts i tillräckligt utsträckning som grund för be-
dömning av kunnande. Nya indelningsgrupper ger oss nya tillfällen till val 
och handlingar (Hacking, 2004) och de kan både påverka individens själv-
bild som dennes bild av sig själv. De kan förändra vårt sätt att se på världen 
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och själva världen. Kategoriernas påverkan på det dagliga livet kan således 
vara stor. I föreliggande studie har kategorin förhållningssätt till uppgiften i 
bedömningssammanhang potential att påverka elevers förhållningssätt när de 
väl blir medvetna om kategorin. Detta endast genom att språkligt medvetan-
degöra kategorin som bedömningsunderlag för deltagarna, eftersom bedöm-
ning som sådan påverkar elever och objektet för bedömning tydliggör det 
förväntade. Eleverna får nya möjligheter att välja och handla i viktiga yrkes-
relaterade situationer och vi kan anta att när de väljer och handlar på ett an-
norlunda vis än tidigare kan deras förhållningssätt med tiden omformas.  
Därför är det viktigt att kategoriebenämningar är relevanta och syftar till 
utvecklingsmöjligheter i utbildningssammanhang. Följden av icke relevanta 
kategorier kan snarare få en stark negativ påverkan.  

Kunnandenivåer 
När bedömningsprocessen har kommit till sin ände sätter lärarna betyg. 
Symboler som används för detta syfte har varierat genom tiden. Som tidigare 
nämnts i not 120 är, betygssymboler från och med år 1994 och framåt be-
tecknas med symbolerna IG, G, VG och MVG i de statliga styrdokumenten. 
I föreliggande undersökning har karaktärsämneslärare fått ge sin bild av 
nivåerna. Jag har därför valt att kalla dessa för kunnandenivåer och erbjuder 
istället för en enkel symbol lärarna och eleverna en beskrivande sinnebild; 
uppgiftsfokusnivå, situationsfokusnivå och verksamhetsfokusnivå.  

Inom konstruktionismen måste man kunna förklara giltigheten i sina ka-
tegorier, vilket jag försöker göra nedan. 

Begreppet kunnandenivå visade sig vara en angelägen och aktuell katego-
ri eftersom karaktärsämnesbedömning var en sammansatt företeelse där vår 
statiska uppfattning om begreppet kunskap inte räckte till. Karaktärsämnes-
lärarnas utsagor hade ett bredare innehåll än endast kunskap i vardaglig me-
ning. Som vi minns beskrevs kunnandet i denna studie som ett dynamiskt 
begrepp. Begreppssystemet kunnandenivåer uppfattar jag ha relevans till 
bedömningsobjekten genom att det gav mig möjligheter till identifiering av 
värderingar i karaktärsämneslärarnas tal om bedömningsgrunder. Jag tror 
också att om vi har möjlighet att tala om kunnandenivåer istället för bara om 
kunskapsnivåer gör att vi blir medvetna om deras karaktär, vilket kan få till 
följd att vi börjar betrakta våra förehavanden på annat vis. Vi kan även bli 
reflektiva i vårt sätt att tänka om kunskap och kunnande. Det blir på sätt och 
vis legitimt att tala om kunnande i karaktärsämnen och det ger möjligheter 
till institutionalisering av begreppet i skolkontexten.  

Men varför valde jag just att använda dessa ord? För det första, när inter-
vjuerna hade analyserats och tolkats med hänsyn till undervisande karaktärs-
ämneslärarnas värderingar av bedömningsobjekten, visade det sig att skill-
nader mellan nivåerna kunde beskrivas med ord som uppgift, situation och 
verksamhet. För det andra har vi en förförståelse, ett gemensamt kunskaps-
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förråd, för vad uppgift, situation och verksamhet betyder. För det tredje är 
dessa begrepp etablerade, gemensamma och accepterade, vilket är en förut-
sättning för att man skall kunna använda dem och argumentera om deras för- 
och nackdelar så att begreppsutvidgning och -utveckling kan ske. De är såle-
des tillgängliga för individer och finns i samhället i form av en tankestil 
(Berger och Luckman, 2007; Fleck, 1997).  

Likheter och skillnader i resultat 
 
Likheter och skillnader illustreras nedan i form av tendenser med hjälp av 
grafer baserade på de ovan sammanställda tabellerna (tabellerna 16-21). 
Graferna visar betonings och viktighets kontinuum och bör inte uppfattas 
som kvantitativa mått eller skalor utan endast som en bild på tendenser. Gra-
fernas enda syfte är att skapa en för läsaren tydligare och översiktlig bild.  
Jag börjar med likheter på uppgiftsfokusnivå och verksamhetsfokusnivå och 
därefter övergår till skillnader på situationsfokusnivå. 
 
Likheter 
Tendensen mellan nyckelkvalifikationer (NQ) och specifika yrkeskunskaper 
(SY) liknar till viss del varandra på uppgiftsfokusnivå och kan ses i figur 3 
nedan. Tendensen visar sig i krav på ett betydande kunnande om begrepps-
ligt vetande och relationskunskap framför allt inom specifika yrkeskunska-
per. Angående praktiskt behärskande och omdömesgillt handlande minskar 
emellertid kraven parallellt.  

Figur 3: Respondenternas betoning på kunskapsformer i specifika yrkeskunskaper 
(SY) och nyckelkvalifikationer (NQ) på uppgiftsfokusnivå. 

 
Respondenternas reflektioner visar i figur 3 att de efterfrågar specifika yrkeskunska-
per (SY) på hög nivå redan på uppgiftsfokusnivå men har något lägre krav på nyck-
elkvalifikationer (NQ).  
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Detta innebär att eleven måste behärska alla kunskapsformerna på tämligen 
hög nivå inom specifika yrkeskunskaper redan på uppgiftsfokusnivå – detta 
redan som nybörjare för att få ett godkänt betyg. Detta innebär inte att lärar-
na brister i kongruens när de bedömer en elev avseende NQ i relation till SY. 
Förklaringen ligger nämligen i arbetsuppgiftens karaktär. 

Figur 4: Respondenternas betoning på kunskapsformer i specifika yrkeskunskaper 
(SY) och nyckelkvalifikationer (NQ) på verksamhetsfokusnivå. 

 
När vi betraktar figur 4 kan vi skönja även här en viss parallellitet på verksamhetsfo-
kusnivå. Lärarna värdesätter nyckelkvalifikationerna (NQ) högre i förhållande till 
specifika yrkeskunskaper (SY). Ett ökat krav på omdömesgillt handlande framträder.  

Både nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper visar på denna 
nivå en tendens mot ökat krav på omdömesgillt handlande. Inom området 
specifika yrkeskunskaper verkar karaktärsämneslärarna i lika stor utsträck-
ning fokusera såväl på begreppsligt vetande som på praktiskt behärskande. 
De tenderar att värdera krav på behärskandet av nyckelkvalifikationerna 
högre än för specifika yrkeskunskaper. Eftersom verksamhetsfokusnivån är 
den högsta nivån framträder även den mest krävande kunskapsformen om-
dömesgillt handlande tydligast. Verksamhetsfokusnivå innehåller alla de 
tidigare kraven på uppgifts- och situationsfokusnivå eftersom verksamhets-
fokusnivå inte kan uppnås om inte begreppsligt vetande, relationskunskap 
och praktiskt behärskande har förvärvats. 
 
Skillnader 
I analysen har det även framträtt några skillnader i tendenser mellan be-
greppssystemen. Sammantaget verkar karaktärsämneslärarna i betydande 
utsträckning ställa högre krav på praktiskt behärskande och omdömesgillt 
handlande inom nyckelkvalifikationer både på situationsfokusnivå och verk-
samhetsfokusnivå i förhållande till specifika yrkeskunskaper (figur 3 och 4).  
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Figur 5: Respondenternas betoning på kunskapsformer i specifika yrkeskunskaper 
(SY) och nyckelkvalifikationer (NQ) på situationsfokusnivå. 

 
Figur 5 visar tendensen på situationsfokusnivå. Kraven skiljer sig tydligt mellan 
nyckelkvalifikationer (NQ) och specifika yrkeskunskaper (SY) om praktiskt behärs-
kande. Omdömesgillt handlande inom nyckelkvalifikationer ligger på hög nivå. 

Nyckelkvalifikationer värderas av karaktärsämneslärarna som mer värdefulla 
i förhållande till specifika yrkeskunskaper på situationsfokusnivå, framför 
allt vid praktiskt behärskande. Det som ger mervärde i form av högre betyg 
är att eleven visar och utvecklar förmågor som är förknippade med nyckel-
kvalifikationer och kan utnyttja dessa parallellt med specifika yrkeskunska-
per på ett för situationen passande vis.  

Det viktiga är således att se dessa begreppssystem som relationella och 
nödvändiga för en helhetsbedömning i karaktärsämnen (DeSeCo, 2005; 
Goody, 2001; Hövels, 1998; Singleton, 1978; Zolingen, 2002). Detta fordrar 
ett systematiskt tänkande av bedömaren om grunderna för bedömning och 
passande strategier för genomförandet. Användning av de bägge begreppssy-
stemen, nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper kan hjälpa de 
som deltar i bedömningsprocesser och i undervisning genom att de erbjuder 
möjlighet till språklig identifiering av bedömningsgrunder inom karaktärs-
ämnen. Begreppssystemen erbjuder läraren och eleven ett sätt att tala om 
kunnande, ett annat för att skapa ett kollektivt kunskapsförråd och gemen-
sam förståelse för bedömningsgrunder i karaktärsämnen (Berger & Luck-
mann, 1966, 2007).  

Slutsatser och avhandlingens bidrag 
Utifrån föreliggande studies resultat kan några övergripande slutsatser dras. I 
denna undersökning har karaktärsämneslärarnas utsagor sorterats av författa-
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ren med hjälp av fyra begreppssystem vilka har givit svar på vad bedöm-
ningsobjekten i karaktärsämnesbedömningen kan vara och hur karaktärsäm-
neslärarna värderar dessa. Inte så oväntat värdesätts kunskapsformen omdö-
mesgillt handlande högst i bedömningssammanhang. I motsats placeras kun-
skapsformen begreppsligt vetande ofta på uppgiftsfokusnivå. Omdömesgillt 
handlande förekommer också på uppgiftsfokusnivå dock inte så mycket som 
på situations- och verksamhetsfokusnivå. Grundläggande specifika yrkeskun-
skaperna som praktiskt behärskande av arbetsredskap, elementära matlag-
ningsmetoder, arbetstekniker och regelföljande placeras även de på uppgifts-
fokusnivå. Karaktärsämneslärarna placerar det kunnande som förknippas 
med nyckelkvalifikationer vanligtvis på situationsfokusnivå och verksam-
hetsfokusnivå. Som vi minns konstruerades nivåerna i kunnandenivåmodel-
len ur lärarnas intervjuutsagor. 

Det torde finnas förutsättningar att resultatet av denna studie kan bidra till 
diskussionen om bedömningsgrundernas betydelse och deras sammansatta 
relationella natur i klassrumssituationer. Vidare lyfter studien upp kontextens 
inverkan för kategoriernas innehåll vilket visar att bedömning bör ske i den 
kontext i vilket kunnande praktiseras.    

I denna studie har jag åskådliggjort karaktärsämneslärarnas beskrivningar 
om bedömningsobjekten i karaktärsämnen. De uppskattar i de verklighetsan-
knutna uppgiftsrelaterade situationerna omdömesgillt handlande, nyckelkva-
lifikationer och specifika yrkeskunskaper, vilket innebär att dessa begrepps 
karaktär, måste tydliggöras i bedömningsdiskussioner. I den konkreta prakti-
ken kan ökad begreppsmedvetenhet få konsekvenser. Elever får möjligheter 
att välja annorlunda och eventuellt göra mer övervägda och relevanta beslut 
och handlingar. Lärarens undervisningsplanering och genomförande kan 
även den förändras mot ökat samstämmighet mellan undervisning och be-
dömning.  Likriktningen mellan bedömning och undervisningssituationen 
ökar, vilket medför möjligheter till mer tillförlitliga bedömningar i en kom-
plicerat och tidskrävande bedömningssituation.  

Slutligen kan elevernas beteende, förhållningssätt och attityder räknas 
som en påverkande faktor vid bedömning av deras kunnande.  

Tal om bedömningsgrunder i karaktärsämnen visade sig vara en mångfa-
cetterad berättelse. Denna skildring kräver av bedömaren mental och fysisk 
närvaro, yrkeserfarenhet, kunskap i och om yrkesfärdigheter, yrkespraxis, 
yrkeskultur och yrkeskunskap, vetskap om kvalitet samt kunskap om skolans 
styrdokument i processen bedömning av kunnande. En gemensam förståelse 
bland karaktärsämneslärare för de styrande faktorerna som yrkeskultur, yr-
kespraxis, och yrkeskunskap samt styrdokument och deras roll i bedömning 
av kunnande kan vara av vikt att uppmärksamma, annars kan komplexiteten 
i handlingen lätt försvinna.  

 Vad som bedöms kan dock skilja sig bland individer i största allmänhet. 
Karaktärsämneslärarnas bedömningar har emellertid en inramning – yrkes-
kulturen – som verkar teckna och hålla ihop deras bedömningspraktik och 
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kan således eventuellt ge en gemensam grund för bedömningsobjekten. 
Därmed inte sagt att en gemensam yrkeskultur ensam skapar en tillförlitlig 
och likvärdig bedömning av elevers kunnande. Men resultatet visar att ka-
raktärsämneslärarna är till stor del samstämmiga både om bedömningsobjek-
ten och i värderingen av dem. 

Reflektioner över metod, urval och analysbegrepp 

Metodkritik  
Den kritik som kan riktas mot ”stimulated elicitation” och de svårigheter 
som den har trots en god användbarhet i sammanhanget, behandlar jag nedan 
med hjälp av fyra frågor.  

Den första frågan uppmärksammar informationsmängden. Är filmsekven-
serna tillräckligt långa för att kunna ge nödvändig information för betrakta-
ren?  Det som gör metoden lämplig, oavsett längden på filmsekvensen, är 
den frihet som betraktaren har i valet av sekvenser de själva vill kommente-
ra. De reflekterar över de sekvenser de anser kunna reflektera över. De kan 
även uppfatta en sekvens som oviktig i förhållande till bedömning och lämna 
den åt sidan utan kommentar. Det viktiga i undersökningen har varit att ur 
karaktärsämneslärarnas reflektioner kunna ta reda på vad de tar upp i förhål-
lande till sekvensen de ser på och hur de värderar den. 

Den andra frågan lyfter upp alternativa metoder. Metoder som direkta ob-
servationer och ”critical incident”-metoden var tänkbara varianter för insam-
ling av data. Metoderna valdes bort av ekonomiska och etiska skäl (Herme-
rén, 1996; HSFR, 1996; Petersson, 1994).  

Den tredje frågan identifierar trovärdighetsfrågan. Hade det varit bättre att 
intervjuutsagor och reflektionsutsagor kunnat kontrolleras mot den faktiska 
lärarbedömningen, elevens slutbetyg i kurserna? Det är en angelägen tanke, 
kontroll av utsagorna mot den faktiska bedömningen – den pragmatiska va-
liditetsfrågan. Som jag ser det hade det behövts en annan design och således 
en annan undersökning för att kunna uttala sig om den. Som jag uppfattade 
karaktärsämneslärarnas bedömningspraktik i föreliggande studie, har de 
tydligt uttryckt att bedömning i karaktärsämneskurser sker i samråd med 
kollegor och bygger på en i grunden gemensam förståelse om yrkeskunnan-
de och de krav som både arbetslivet och skolan ställer. Resultatet visar också 
att bland karaktärsämneslärarna råder en samstämmighet i karaktärsämnes-
bedömningens grunder och värderingar om bedömningsobjekten.  

Den fjärde frågan visar på förförståelsens påverkan hos karaktärsämneslä-
rarna och i detta fall tangerar den också urvalsfrågan. Hur kan skillnaden i 
förförståelsen mellan karaktärsämneslärarna, den undervisande karaktärsäm-
nesläraren och lärarstudenternas utsagor i reflektionsdelen behandlas? Det 
vill säga vilken roll spelar kännedom om eleven i bedömningssammanhang? 
Är det kanske t.o.m. så att utsagorna över huvudtaget inte är jämförbara?  
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Framför allt uppfattar jag denna fråga som besvärlig eftersom i undersök-
ningens designskede fokuserade jag på lärarnas behörighet i karaktärsämnen 
och deras roll som yrkesmän inom området, eftersom dessa två krav måste 
vara uppfyllda för att det över huvudtaget skall finnas förutsättningar för 
omdömesgilla bedömningar. I undersökningen kompletterar val av karak-
tärsämneslärare varandra och utgör ett passande urval.  

Reflektioner gjorda av de undervisande karaktärsämneslärarna innehåller 
deras förförståelse för eleven, för den genomförda undervisningen, för un-
dervisningsmiljön och för de lokalt tolkade betygskriterierna samt skolkultu-
ren. Karaktärsämneslärarna som endast reflekterat över filmsekvenserna 
saknar kunskap om eleven, hur de lokala betygskriterierna i respektive skola 
har tolkats och vilken skolkultur som har varit rådande i den filmade skolan. 
Det visade sig i undersökningens slutskede att endast två av karaktärsämnes-
lärarna tydligt uppmärksammade frågan om behovet av ”kännedom om ele-
ven” vid bedömning av kunnande. I bedömningssammanhang kan skillna-
derna ha betydelse. I denna studie tolkar jag detta som en styrka med hän-
visning till samstämmighet om bedömningsobjekten och hur lärarna värderar 
dem. Den undervisande karaktärsämnesläraren kan rimligen tänkas inkludera 
kunskap om eleven – elevens beteende, tidigare händelser och dennes enga-
gemang i övriga undervisningssituationer – i sina omdömen, vilket också har 
visats i Sitra-rapporten (Alatupa, 2007). Karaktärsämneslärarna saknar dessa 
relationer i förhållande till de filmade sekvenserna. De tvingas p.g.a. detta 
fokusera på arbetsutförandet i sekvensen i vilka handlingar utförs och bortse 
ifrån elevens övriga attribut. Syftet med detta urval var möjligheten att kun-
na identifiera karaktärsämneslärarnas bedömningsgrunder som kan uppfattas 
vara gemensamma oavsett kännedom om eleven – en viss strävan mot identi-
fiering av det gemensamma kunskapsförrådet i bedömning av kunnande. 
Utifrån denna aspekt torde urvalet godkännas. 

Karaktärsämneslärarnas bedömningskunskap kan jämföras och likställas 
med varandras. De har fått möjligheter till att fokusera på elevens utförande-
processer och resultat, deras kunnande i situationen i sitt sammanhang. Detta 
i sin tur innebär att lärarnas bedömningar borde erbjuda mer objektiva ut-
förandeprestationsbedömningar i förhållande till undervisande lärarnas be-
dömningar. I motsats till detta bör de undervisande lärarnas bedömningar ge 
en helhetsbedömning av elevens kunnande, färdigheter och utveckling. Ka-
ratärsämneslärarna kan omöjligen säga någonting om den enskilda elevens 
utveckling i en strikt bemärkelse. Däremot har de en yrkeserfarenhet som 
karaktärsämneslärare i olika årskurser och med hjälp av sin förtrogenhets-
kunskap har de möjlighet att värdera och bedöma elevens kunnandenivå i 
förhållande till årskursen. 
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Analysbegrepp 
Nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper 
Begreppet nyckelkvalifikationer inom yrkesutbildningen är i de flesta euro-
peiska länderna välkänt, likaså är det med begreppet specifika yrkeskunska-
per. Innehållet i dessa begreppssystem kan/skall variera beroende på yrkes-
området och den rådande yrkeskulturen. Detta skapar problem med be-
greppsanvändningen men ger även möjligheter att beskriva yrkeskunnandets 
komplexitet och verklighetens mångskiftande innehåll.  

Dessa kategorisystem är konstruktioner och de antas förändras och ut-
vecklas. Vi kan även förklara kategoriernas relationella karaktär med verk-
lighetens omfångsrikedom, samtidighet och osäkerhet och med vår, ibland 
bristande varseblivningsförmåga. Dessa begrepp har gett mig möjligheter att 
analysera empirin så att väsentliga kategorier har kunnat identifieras i karak-
tärsämneslärarnas tal om bedömningsobjekt. Tillsammans ger dessa be-
greppssystem en helhetsbild av yrkeskunnande såsom det framträder i dag 
inom karaktärsämnen på HR-programmet.    

Kunskapsformer 
Aristoteles kunskapsbegrepp kan uppfattas som antikt i dagens kunskaps-
samhälle. Kunskapsuppfattningen anses ha utvecklats. Andra begrepp som 
eventuellt bättre svarar mot samtidens tal om kunskap hade eventuellt kunnat 
användas, t.ex. de fyra F: n, fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet, som 
finns beskrivna i läroplanen. Vid en närmare inblick på det nyare alternativet 
blev det nya ändå antikt. De fyra F: n härstammar de också från Aristoteles 
kunskapsuppfattning varför jag valde att i stället hämta motivation från de 
ursprungliga begreppen. En viktig faktor vid val av kunskapsformer var 
framför allt yrkesetiken som är en självklar del i yrkeskunnandet inom yr-
kesutbildningen. Mitt antagande är att ett yrkeskunnande i karaktärsämnes-
undervisning förutsätter ett etiskt förhållningssätt till yrket vilket med hjälp 
av de valda kunskapsformerna kan synliggöras. Det vill säga yrkesetiken är 
den individuella jordmånen i vilket yrkeskunnande kan växa i. 

Kunskapsformerna begreppsligt vetande, praktiskt behärskande och om-
dömesgillt handlande har visat sig vara användbara som analysbegrepp inom 
HR-programmets karaktärsämnen. Användningen av reflektionsbegrepp 
visar å sin sida bristen på krav på reflektion vid bedömning av yrkeshand-
lingar. Reflektion som verktyg för att öka elevernas yrkeskunnande har i 
denna studie visat sig vara svagt. Utifrån detta kan vidare slutsatser dras för 
hur en god grund för ett yrkeskunnande kan åstadkommas i skolan, vi bör 
mer uppmärksamma reflektionens möjligheter för ökat yrkeskunnande 
(Schön, 1983).  
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Vidare forskning 
I gymnasieskolans karaktärsämnen förutsätts att eleverna lär sig de grund-
läggande yrkeskunskaperna. De ska emellertid inte vara färdigutbildade yr-
kesmän/kvinnor. De skall däremot vara anställningsbara, kunna söka arbete 
inom yrkesområdet och kunna ”hjälpligt” utöva yrket och försörja sig själva. 

Erövrandet av ett yrkeskunnande förutsätter kunskaper och färdigheter, 
övning, skilda erfarenheter, goda förebilder, verklighetsanknuten miljö och 
kulturella redskap samt ett etiskt och estetiskt förhållningssätt. 

I ett vidare perspektiv kan vi anta att yrkeskunnandet är ett komplext kun-
skapsområde. Av det skälet kan bedömningars validitet och reliabilitet ifrå-
gasättas och undersökas. Följaktligen behöver även trovärdighet i bedöm-
ningar vidare uppmärksammas. För att kunna undersöka bedömningens gil-
tighet behöver vi komma överens om vilka parametrar som gäller för giltig-
het och trovärdighet, vilket är lättare sagt än gjort visar internationella 
försök.  

Avslutningsvis, när vi talar om skolans bedömningar, är det nödvändigt 
att undersöka lärarnas bedömningskompetens och deras bedömningsstrategi-
er. Som jag ser det förutsätts det att lärarna har kunskap i bedömning men vi 
vet inte mycket om den – vi förutsätter bara att kunskapen bör finnas på ett 
eller annat sätt hos läraren. En riktad nationell undersökning om lärarnas 
bedömningskunskaper kan vara ett sätt att öka samstämmighet och likvär-
dighet i bedömning. Vi kan alltid argumentera för det självklara att bedöm-
ning av elevers kunnande och kunskaper ingår i lärarens professionella kun-
skap, i alla fall så länge vi behöver sätta betyg. Men det är också ett sätt att 
åsidosätta ansvaret på formuleringsarenan, framför allt vid stora reformer. 
Vidare vore det angeläget att det initierades forskning om elevernas kunska-
per om bedömning och hur likvärdiga och rättvisa uppfattar eleverna lärar-
nas bedömningar är. Detta eftersom bedömning i mål- och kunskapsrelaterat 
system är dialogbaserad och förutsätter elevernas deltagande. 
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Avslutningsord 
Studien har visat att bedömning av kunnande på HR-programmet i gymna-
sieskolan är en sammansatt företeelse. Karaktärsämneslärarna behöver ha 
erfarenhet och kunskap om fyra begreppssystem. Därutöver måste de appli-
cera detta kunnande i realtid i verklighetsanknuten klassrumssituation och 
klassrumsmiljö. 

Är det möjligt att på något vis hjälpa lärarna? Studien har visat att ökad 
kommunikation av kunskap om bedömningsobjekt mellan lärare och elever 
erbjuder större möjligheter för gemensam förståelse om bedömning. För en 
fungerande bedömning måste objektet för bedömning vara tydligt, vilket vi 
har erfarit inte alltid är enkelt.  

Vi kan också fråga oss om man kan komma till rätta med bedömnings-
problematiken genom att ändra bedömningsreglerna eller genom den före-
stående gymnasiereformen? Att ändra regler för hur bedömning bör utföras 
är kanske inte det svåraste. Svårare är att implementera reglerna. Vi har erfa-
renhet av att mycket kan gå fel under genomförandefasen. Reglerna måste 
”besittas” av användarna.  

Kan den stundande gymnasiereformen råda bot på bedömningsproblema-
tiken? Nej, det är inte troligt. Skolans bedömningsproblematik är inte sär-
skild mycket behjälpt t ex. av ett ökat antal nivåer i bedömningsskalan. 
Forskningen visar att det är mer angeläget att förstå bedömningens syfte än 
att fokusera på antalet bedömningsnivåer för att lösa problemet, även om 
lärarna själva önskat fler. Flera alternativ av bedömningsnivåer ökar kravet 
på urskiljning. Tydligare skiljelinjer mellan kunnandenivåer måste skapas då 
av användarna, vilket bäddar för ett instrumentellt tänkande om bedömning. 
Detta kan väl ändå inte vara syftet med kunskapsbedömning eller bedömning 
av kunnande. Om vi ändå kan tänka oss att ökad kontroll och inspektion av 
lärarnas bedömningar kan avhjälpa bedömningsproblematiken, blir det svårt 
att förstå detta med tanke på den senaste reformen 1994. Som jag ser det är 
det mer meningsfullt att implementera reglerna på ett effektivt sätt och först 
därefter utöva kontroll och inspektion. Vi har en spännande tid framför oss 
och bedömningsproblematiken kommer troligen att bestå. Den ligger för 
närvarande utanför reformernas ramar.  
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Kapitel 8 Summary 

 
The thesis aims at establishing what teachers of programme specific subjects 
state is the basis for their assessment in the subjects specific to the Hotel and 
Restaurant Programme in upper secondary schools in Sweden. 
 

Background and aims 
 
From 2000 onwards a number of evaluations and reports from Swedish 
school agencies (Skolverket, 2000, 2003, 2005) and a number of studies 
(Andersson, P. 2000; Korp, 2006; Nyström, 2004; Selghed, 2004; Tholin, 
2006) have shown that the system for assessing knowledge and skills has not 
been correctly applied in schools. A report from the National Audit Office 
(2004:11) also shows that the prerequisites for equivalent grading were lack-
ing not only because teachers had received insufficient in-service training in 
the new assessment system, but also because responsibility was placed on 
the individual teacher. The authors of the report pointed out shortcomings in 
that the new system was not effectively communicated by those responsible 
to practising teachers. 
 
The National Agency for Education and the Agency for School Improve-
ment subsequently produced guidance material for assessment, both for tea-
chers and students, however this focused only on assessment of core sub-
jects. Teachers of subjects specific to a programme thus largely lack guid-
ance material for assessing knowledge and skills in subjects specific to a 
programme. However, national initiatives have been taken to clarify general 
competencies for vocational education by the PRIM group at the Stockholm 
Institute of Education together with the National Agency for Education and 
Växjö University. This resulted in voluntary national tests in different voca-
tional subjects. I take as a starting point that assessment of knowledge and 
skills in programme specific subjects is a source of difficulty, and for this 
reason in this study I have chosen to focus on trying to establish what teach-
ers in this area consider to be the basis for assessment in these subjects, what 
they assess and how they rank this.  
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Research on assessment has essentially focused on the forms of assess-
ment – how assessment is carried out – the means by which knowledge and 
skills is assessed, and not what constitutes the basis for assessment. 

Aims and issues 
 
In the current study, I try to establish what teachers use as the basis for their 
assessments in subjects specific to the Hotel and Restaurant programme. 
 
The main questions I focus on in this research are: 

 What types of knowledge do the teachers of programme specific 
subjects regard as important in their assessments?  

 What contents and features can be distinguished in the types of 
knowledge identified? 

 What value is given to these? 
 
The Hotel and Restaurant programme contains two groups of programme 
specific subjects: the hotel group, and also the restaurant and meal services 
group. The study is delimited to assessing programme specific subjects in 
the orientation restaurant and meal services.  

Theoretical framework and central concepts 
 
The theoretical framework of the thesis is based on social constructionism 
and approximates this by its thinking on assessment as a shared language 
construct (Berger & Luckmann 2007, 1966). Social constructionism is based 
on the notion that people construct their own world and its reality, and also 
create knowledge and meaning about this in interaction with other individu-
als. Forming knowledge is considered within this tradition to be dynamic, an 
activity, and also covers cultural tools and is grounded in meaningful con-
texts and settings (Berger & Luckmann, 2007). We construct, consolidate, 
and transfer our understanding and concepts such as expertise and assess-
ment in a dialogue with others in the exchanges which take place in the so-
cial settings we participate in. These become institutionalised and transfer-
able to other generations. 

I use the concept of institutionalisation (Berger & Luckmann, 2007, 
1966) as a framework for identifying typical patterns of thinking and action 
used by the group when assessing knowledge and skills. This incorporates 
the grounds used by teachers for assessment. The institutional concept cov-
ers individuals in a group with its historicity, and traditions in which norms 
and rules guide our activities. Our recurring actions are transformed into 
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customs and then regarded as "objective" by other generations since they can 
be transferred as "actual" events, which can then be expressed as follows: ” 
this is how we do it”, and stated in terms of Berger & Luckmann (2007), 
when transferred to the assessment of knowledge and skills becomes: ” this 
is what we assess ”. 

The term legitimisation which is a part of the institutionalisation process 
is used in this study as a basis for understanding how linguistic expressions 
are legitimised and transferred from one generation to the next. 

How can assessment be understood? 
Teachers interpret and apply the steering documents on the mission of the 
school. Its application should as set out in the regulations, take place through 
discussions on knowledge, interpretation of the goals of the steering docu-
ments, and the development of local assessment criteria drawn up in con-
junction with teaching colleagues, students and school management 
(SKOLFS 2004:23). This means that the steering documents shape our 
thinking patterns and actions towards an overall goal, but at the same time 
provide scope for participants to exercise influence. It is assumed that the 
social construction of the meaning of the grading criteria takes place in the 
school - teachers create and develop their views about knowledge and as-
sessment through language in conjunction with others so that a shared way 
of thinking is developed (Fleck, 1997). Assessment based on the social con-
structionist perspective is regarded as a jointly "negotiated" agreement in 
which knowledge of what is to be assessed is constructed. 

Social constructionism thus offers "one means" of understanding the as-
sessment of knowledge and skills. It makes no claims to be "the only means 
or the correct means" for describing this. Instead, this perspective provides a 
diversity of views. 

As I view it, assessment in programme specific subjects, within which the 
development of vocational knowledge and skills in the school takes place, is 
a complicated phenomenon that requires a multi-dimensional way of think-
ing.  This in its turn requires a pluralistic approach to knowledge and as-
sessment. Assessment in the current study is regarded as being a process in 
which the teacher collects and evaluates information about the student's 
knowledge and skills. Knowledge and skills are regarded as a dynamic con-
cept covering the student's overall knowledge and skills that can be applied 
in practical situations (NE, 2008). 

In my analysis the term assessment of knowledge and skills is used as an 
instrument to illustrate the teacher's views on the grounds used for assess-
ment and thus identifying what is to be assessed.  
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Assessment in programme specific subjects 
Vocational education in the Hotel and Restaurant programme is a form of 
education specific to a situation where reality-based teaching and assessment 
is both possible and frequent in subjects specific to a programme.  

Vocational restaurant training provides conditions for different degrees of 
authentic assessment. Newmann and Archbald (1992), Darling-Hammond et 
al., (1995) and Wiggins (1998) describe the characteristics of authentic as-
sessment with slightly different degrees of emphasis. Wiggins (1998) adds to 
these three different degrees of authenticity   for tasks. Restaurant training, 
where students provide a product consumed by customers, gives teachers 
good opportunities for using a form of assessment which is both authentic, 
context related and multi- dimensional. When assessing vocational expertise 
in examinations, external assessors from the profession are also used. They 
can increase the validity of the assessment in relation to the vocational re-
quirements of the profession.  

Assessment of knowledge and skills in programme specific subjects thus 
needs to be grounded in "reality" situations where goals, cultural tools, and 
appropriate settings are used in teaching and assessment contexts. Students 
are immersed in the social and cultural settings where the vocational culture 
(Höghielm, 1998) provides an overall understanding of the profession as a 
framework.  

Research on assessment has focused on the forms of assessment – the 
means of assessing knowledge and skills. 

In the thesis, those who have the task of making professional assessments 
of knowledge and skills in classroom practice have to give their view of 
what is assessed in relation to the context and situation. In this study, what is 
to be assessed, namely what the teacher states they are assessing in the sub-
jects specific to a programme - are the foundations for assessing knowledge 
and skills.  

The design of the study and methods of data collection  
The study has been carried out with the help of 15 teachers of programme 
specific subjects and 10 vocational trainee teachers and data has been col-
lected over a period of seven years. Data collection is based on: 

 
 10 qualitative interviews with practising teachers of programme 

specific subjects (UL),  
 6 video films with reflections, stimulated elicitation, concerning 

films of 7 of the 10 practising teachers of programme specific 
subjects (UL), and by 8 teachers of programme specific subjects 
(L). A total of 15 persons, who have reflected over the films, 
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 10 vocational trainee teachers (YLS), i.e. non-qualified practis-
ing teachers of programme specific subjects, have provided their 
reflections on one of the films. 

 
The starting point in the study is that both the interviews and reflections on 
the video films can be regarded as indicators of views on assessment. This 
material, however, needs to be given concrete form and illustrated (Janik, 
1996¸Marshall & Rossman, 1999). The visual material provides authentic 
and concrete examples of the students' knowledge and skills.  

The interviews are transcribed, in the first round, sentence by sentence, so 
that their meaning is made as clear as possible. Thereafter the interviews 
were transformed into "easy-to-read" documents and sent to the teacher for 
comments with an accompanying letter. They received transcriptions of the 
interviews and gave their views. However, no views were received concern-
ing the interview transcripts. 

The film recordings took place in the teaching situation in school restau-
rant kitchens and dining rooms. In the first instance the films were shown to 
the respective teachers of programme specific subjects for reflection.  

In a later stage, the films (F1-F5) were shown to eight other teachers of 
programme specific subjects which in the study are referred to as teachers. 
In addition, film (F3) was shown to 10 vocationally experienced teacher 
trainees. The method of stimulated-elicitation was used during the reflection 
phase (Keith, 1988). The respondents commented on film sequences they 
chose, and from an assessment perspective they were asked to give their 
views on the film sequences. Following this, questions were put in order to 
identify their thoughts on assessment. This alternated with looking at spe-
cific sequences for additional information. The reflections on the sequences 
and the ensuing discussion were recorded on an audio cassette and tran-
scribed during the respective film sequences. 

Analytical concepts 
Types of knowledge and skills 
Aristotle's three types of knowledge, theoria/sofia, techne/poiesis and frone-
sis/praxis were my starting point on knowledge. (Aristoteles NE, 1967; Mo-
lander, 1993; Rolf, 1995; Rosengren, 2002; Ryle, 1949; Sougstad 2006; 
Volanen, 2006) They gave me an overall theoretical understanding of how 
the concept of knowledge can be categorised and applied to a conceptual 
system to assist me in understanding knowledge at a more overall level. Ryle 
(1949) shows how different forms of knowledge are interrelated and Schön 
(1983) clarifies the value of reflection in applying vocational skills and 
knowledge.  
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Levels of knowledge and skills 
Empirical data was analysed using what I refer to as the levels of knowledge 
and skills model. The concepts of level used are task focus, situation focus 
and overall focus. The concepts are derived from the empirical data obtained 
from the interviews. The overall content of the levels is described below.  

The aim of the level task focus is the student's employability. Students 
learn new skills, relevant facts, norms, and rules on how one carries out or 
should carry out activities and relate to information and the task. This level 
assumes adherence to the rules. Students try to find entry points to voca-
tional knowledge and skills by focusing on the task in the here and now. 

At the level situation focus the student has some experience from practi-
cal situations, events and meaningful relationships, and as a result can some-
times choose actions appropriate to different situations. The student is able 
to function in different situations and in different groups. The student can 
thus group, value, use or transform the knowledge acquired into useful ap-
plication. At this level, the student is more independent. The focus is on the 
work and its characteristics in relation to the goal and the situation. Students 
see themselves as a part of an event/activity in a situation and feel they are 
able to influence this. 

At the overall focus level students   have further expanded their experi-
ence. Experience from different situations, the ability to assess, take a per-
spective and goal awareness, choice of appropriate work tools and also plan-
ning of work and organisation, based both on new and old rules functions 
relatively smoothly. The student can technically manage practical applica-
tion, has a clearer goal orientation, and is able to solve problems and find 
new solutions. This leads to greater independence and responsibility. Stu-
dents begin to put their work into a context and see the whole picture, are 
active, innovative, motivate themselves and others. Students can evaluate 
their own knowledge, its correctness, and reliability, and can plan and organ-
ise their own work and also understand their own work, their workplace and 
its functions as a whole. Students are a part of the organisation and can thus 
raise their perspective from the "chopping board" and "the situation" into an 
understanding of the aims of the business - customer satisfaction. An attempt 
is made using the knowledge model to describe levels of knowledge and 
skills in the teacher's practice. 

 
Key qualifications 
Typical key qualifications today are the "key" which quickly and effectively 
helps employees to acquire specialist knowledge and are necessary in a flex-
ible and rapidly changing labour market (Mertens, 1974). I make use of Ba-
ethge's & Achtenhagen (2007) way of organising key qualifications in terms 
of three dimensions. De Jong et al., Zolingen, Onstenk and Nijhof och Stre-
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umer (in Nijhof & Streumer, 1998) have inspired me in categorising key 
qualifications. The dimensions and key qualifications used are: 
I.   Personal dimension  

1. Independence 
II. Cognitive dimension  

2. Planning skills 
3. Problem-solving skills 

III. Social and interactive dimension 
4. Co-operation 
5. Customer contact 
6. Communication 
7. Power of initiative  
 

Key qualifications provide us with information about the general competen-
cies for vocational expertise but are not, however, in themselves sufficient 
for vocational application. Vocational application also requires specific vo-
cational knowledge and skills which help us to act in a professional way. 
Together the key qualifications and specific vocational knowledge and skills 
give us information about vocational skills as a whole in their context. In a 
vocational educational context, both key qualifications and specific voca-
tional knowledge and skills work together. Some starting points in the cate-
gorisation of specific vocational knowledge and skills are outlined below. 
 
 
Specific vocational knowledge and skills 
Singleton (1978) puts the case for ”practical skills” and identifies their main 
elements. Specific vocational knowledge and skills can be interpreted as 
being these practical skills in terms of Singleton's thinking. They are mental 
and physical, mechanical and academic. Specific vocational knowledge and 
skills can be identified in a complete series of actions and in goal oriented 
activities. They are determined by the situation and context, since they pre-
suppose an earlier event which affects the current action, which in its turn 
has an impact on future activity. A skilled vocational practitioner carries out 
a controlled and simultaneous series of goal determined actions in a success-
ful process leading to a good result. Vocationally specific knowledge and 
skills can thus not be removed from their context without becoming sequen-
tial and "empty", i.e. pure physical movement. They are considered to be 
easier to develop in relation to key qualifications, since they are often more 
observable in activities. This also provides better opportunities for immedi-
ate and effective feedback, which is assumed to promote learning.  

My understanding of the term is based on the notion that the knowledge 
specifying the vocational profile in the preparation and serving of food is a 
part of specific vocational knowledge and skills. In the current study, catego-
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ries are extracted from the empirical data in order to identify the assessment 
criteria used by teachers.  

Results 
The characteristics of key qualifications and specific vocational knowledge 
and skills, types of knowledge, as well as levels of expertise have been iden-
tified from the empirical data. Presentation begins with the key qualifications 
mentioned above and answers my own research questions above. 

Teachers of subjects specific to a programme make use of the following 
seven qualifications as the basis for assessing students' expertise:  independ-
ence, planning skills, problem solving skills, co-operation, communication, 
customer care, and power of initiative.  

The relationship between key qualifications and types of knowledge can 
be summarised as follows: 

In key qualifications independence, planning skills, problem solving 
skills, co-operation, and communication, all forms of knowledge can be 
identified: theoretical knowledge and contextual knowledge, practical mas-
tery and appropriate actions. 

In all seven key qualifications, appropriate practical actions can be identi-
fied. 

Independence and the ability to co-operate are characterised by appropri-
ate actions to a greater extent than in the other qualifications. 

In the key qualification planning skills and power of initiative, reflection 
has been identified. 

Overall, key qualifications contain all forms of knowledge but in varying 
degrees. The more forms of knowledge a specific key qualification contains, 
the more complex it is to assess.  

From the empirical data, the following characteristics can be identified in 
the key qualifications for the Hotel and Restaurant programme: 

Independence is typified by functioning process knowledge, independent 
decision-making and taking responsibility.  

Planning skills are typified by business thinking, practical mastery of 
work processes with reflection, and the ability to understand the work task as 
a whole. 

Problem-solving skills are characterised by problem identification, know-
ledge about work methods, analytical skills, cause, and effect understanding, 
and knowledge of valuing and assessing. 

Co-operation skills are characterised by social competence with an em-
phasis on consideration to others and problem identification in group con-
texts. 
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Customer care is characterised by practical mastery of situations and ap-
propriate actions in interaction with people, vocational behaviour with a 
service oriented approach as well as sales skills.  

Communication is characterised by an understanding of instructions and 
the ability to influence, guide and instruct others. 

The key qualification power of initiative appears to be that which most 
clearly presupposes reflection in the responses from the UL group. Power of 
initiative covers the requirement for development and the willingness to take 
initiatives. 
 
How do these key qualifications correspond to the levels of expertise ; 
how are they to be valued? 
 
The majority of the key qualifications are considered to be very valuable by 
the UL group. The relationship between levels of expertise and key qualifi-
cations can be summarised as follows: 
 
Level of task focus  

Level of task focus contains requirements for effective communication 
and a willingness to take initiatives. 

Communication skills contain requirements focusing on effective reading 
comprehension, writing, counting, and understanding of written and oral 
instructions. 

The power to take initiatives reveals the student's willingness, ability, and 
motivation in working situations and is characterised by an active learning 
process. 
 
Level of situation focus 

Level of situation focus contains requirements on: 
Planning skills in the form of a practical mastery in planning work.  
Problem-solving skills with the identification of problems, analysis and 

knowledge of context. 
Co-operation with social competence focusing on providing support to 

others. 
Customer contact with practical mastery of actual customer related situa-

tions. 
Communication with a focus on creating a shared understanding of the 

task. 
Power of initiative demonstrates the student's ability to take initiatives 

and desire to learn new things. 
 
Level of overall focus 

Level of overall focus contains requirements on: 
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Planning skills with a focus on creativity and smoothly running work pro-
cesses.  

Problem-solving with a focus on solving problems effectively and practi-
cal mastery of the situation analysed. 

Independence with initiative and taking of responsibility, the ability to 
"see" what needs to be done, understanding of context, the ability to assess 
and co-ordinate timing, and also experience. 

Co-operation in the form of leadership skills and that student understand 
their own role in the process.  

Customer contacts with smooth operations and flexibility, ability to man-
age stress and effectiveness in vocational actions with respect to customers. 

Communication with leadership skills and the ability to motivate others. 
Power of initiative which implies a willingness to learn and finding moti-

vation to do this. 

The type of knowledge which appears to be emphasised in relation to the 
level of expertise overall focus is that of taking appropriate actions.  

Practical mastery occurs at the level of overall focus and at the level of 
situation focus but is de-emphasised at the task focus level. 

The term conceptual knowledge on the other hand can be said to occur at 
the overall focus level.  

 
How do the levels of expertise, regarding key qualifications, relate to 
types of knowledge? 
 
The levels of expertise, situation focus and overall focus, cover all forms of 
knowledge. The emphasis on practical mastery and reflection lies at the level 
of situation focus, and appropriate actions at the level of overall focus. This 
means that respondents' descriptions on what is to be assessed and how they 
value these are typified by major demands on the level of situation focus.  

By way of summary, key qualifications can be described as a part of per-
sonal, cognitive, social/interactive dimensions (Baethge & Achtenhagen, 
2007). All key qualifications are thus both compound categories and rela-
tional. The personal dimension, in which the key qualification independence 
appears in this study, appears to be the most highly valued by teachers of 
programme specific subjects. Planning skills, problem solving skills, co-
operation, and customer contact are also usually valued, but not always abo-
ve the task focus level. It is only in communication that understanding of 
instructions is valued at the task focus level. Power of initiative is the key 
qualification that is most difficult to assess in terms of levels, and has thus 
been assigned to all levels of expertise. This means that the students should 
be informed of the value of the key qualifications in assessment contexts so 
that they can develop these complex qualifications in a conscious way. In its 
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turn this means that the UL group needs to create systems for the process of 
legitimising the concept system - a necessity when moving from one genera-
tion to another according to Berger & Luckmann (2007). 

The results of the interviews show that the items to be assessed by teach-
ers of programme specific subjects have been identified by means of the 
concept system key qualifications.  

In order to examine vocationally related expertise, the vocationally spe-
cific knowledge and skills identified are presented below.  

Specific vocational knowledge and skills 
Teachers of programme specific subjects make use of five categories of spe-
cific vocational knowledge and skills with their related characteristics as the 
basis for assessing expertise in these subjects. The categories are presented 
below with their respective characteristics. 

 
The items to be assessed by teachers of programme specific subjects in spe-
cific vocational knowledge and skills are: 

 
1. Understanding of the vocational area 

1a. Understanding their own role in overall operations. 
1b. Approach to the task 
1c. Preparatory work for the task; ” mise en place” 

2. Skill in working techniques and knowledge of methods 
2a. Skill 
2b. Accuracy in execution 
2c.Speed of execution; work tempo 

3. Hygiene 
3a. Personal hygiene 
3b. Food hygiene 
3c. Hygiene at the workplace 

4. Work tools 
4a. Knowledge of machinery and tools 
4b. Ergonomy and safety 

5. Ability to see the whole and act simultaneously 
5a. Ability to see the whole 
5b. Ability to manage a number of tasks 

 
The results show that of the specific vocational knowledge and skills men-
tioned above, skill in working techniques and methods, and also hygiene and 
handling work tools are the most fundamental vocational aspects of the basic 
level. Speed in carrying out work is what differentiates the clever student 
from a less clever one. Understanding of the vocational area, understanding 
of the whole and the ability to see the whole and act at the same time seem to 
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be the areas which impose greater requirements on the expertise of students, 
and this is also valued more highly.  

In summary, knowledge of methods and work techniques are also the 
most complex vocationally specific knowledge and presuppose all forms of 
knowledge, including reflection. Fundamental skills and following the rules 
of work techniques, hygiene, handling of raw materials and working tools 
are valued at task level focus. When students have trained these skills, their 
ability to work shows a flow demonstrating enhanced skills in methods, 
techniques, and management of situations. Then students' skills can be eva-
luated at the situation focus level. Situationally specific actions, where cus-
tomers are a target group or are affected by the effects of actions, are charac-
terised by appropriate actions which in these situations are valued at the 
overall focus level. 

 
How is vocational knowledge and skills assigned to expertise levels; how 
are they to be valued? 
The respondents assess four of five areas for task level focus, which means 
essentially that nearly all specific vocational knowledge and skill areas must 
be mastered already at the lowest level. Two of the areas, 2 and 5, are also 
assigned to all levels, and this could be the source of difficulty not only for 
teachers but also students in making distinctions between expertise levels. 
 
In what way are specific vocational knowledge and skills related to types 
of knowledge? 

The responses show that theoretical knowledge can be identified in all voca-
tionally specific knowledge and skills, similar to appropriate actions. Practi-
cal mastery can on the other hand not be clearly identified in the area under-
standing of the vocational area.  

However, reflection can be clearly identified as reflection following ac-
tion, not before or during action   within the following areas:  Skills in work-
ing techniques and methods and also Ability to see the whole and act simul-
taneously. This indicates that the respondents require a type of reflection - 
reflection following action - in order to improve an unsuccessful result or 
action. 

 
In what way are expertise levels in terms of specific vocational knowl-
edge and skills related to types of knowledge? 

At the task focus level, emphasis is put on the requirement for theoretical 
knowledge and contextual knowledge, but this appears to be a compound 
level in relation to types of knowledge. The level is characterised by the 
requirement that students have a mastery of all forms of knowledge in exe-
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cuting tasks. The requirement for task focus level is related to the ability to 
understand and master rules, especially methods, work techniques, and hy-
giene. Checking and mastering work tools in its turn requires routines and 
practical exercise, as well as ergonomic thinking. The respondents identify 
and assess adherence to rules and routines as important in the execution of 
tasks. Training in the application of rules is the basis for later innovations, 
since the rules must be internalised if they are to be automatically applied. 
Automation brings with it rapidity of execution and creates scope for think-
ing about innovation and creativity. Vocational actions are stabilised by rou-
tines which students have been able to train so that they are automatically 
adhered to.  

Situation focus level is characterised by a large element of practical mas-
tery and appropriate actions. Students need to have knowledge of work tech-
niques and methods.  

Understanding of the vocational area and a holistic understanding of situ-
ations and tasks are areas which cover responsibility and consistency, and 
are often valued at the overall focus level. This is particularly apparent in 
relation to other people in general and customers in particular. It makes sen-
se for the respondents to assess actions which are related to e.g. good service 
and food safety, and involve people since cause-effect thinking has its roots 
in meaningful actions. 

In summary, skill in work techniques and methods, hygiene and knowl-
edge of work tools are the most complex vocationally specific knowledge 
and skills contained in all forms of knowledge. Reflection represents a nec-
essary precondition for improving incorrect actions. 

Summary 
Vocationally specific knowledge and skills can be understood as the group's 
objectification of areas of knowledge which become real for others. The 
conceptual system provides opportunities for requirements in areas to be 
communicated and internalised by others. Specific vocational knowledge 
and skills have their roots in the traditions of the profession and its historic-
ity gives the conceptual system objective qualities, and so we know that "this 
is how we do it". They exist in their original form and are transferred to the 
students as socially objective and necessary facts in the area – they are 
strong since they are part of the profession, not just for a few individuals, but 
the embodiment of knowledge traditions.

Similarities and differences 
There is a tendency for key qualifications and specific vocational knowledge 
and skills to become more similar at the task focus level. The level is typi-
fied by considerable expertise in theoretical knowledge and contextual 
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knowledge. Concerning practical mastery and appropriate actions, however, 
requirements decrease parallel with the overall focus level.  

In a similar way, it is possible to discern parallelism at the overall focus 
level but in the opposite direction. Both conceptual system areas show at this 
level a tendency towards increased demands for appropriate actions.  

The similarities focus on areas such as: work techniques, hygiene, use of 
materials, and adherence to rules. Work techniques, work methods and use 
of materials in accordance with the rules of applicable vocational praxis, 
tend to be assigned by respondents to task or situation focus levels in their 
reflections. In the film sequences where respondents have focused attention 
on different concrete activities, actions and events, these involve reflection, 
cause-effect thinking, a holistic view, personal charisma, aesthetics, and 
ethics in execution as well as preparedness to act appropriately in unforeseen 
circumstances.  

A clear difference appears already at the task focus level. Respondents 
impose higher demands on all forms of knowledge in the area of specific 
vocational knowledge and skills in relation to key qualifications. On the 
other hand, both at the situation focus level and overall focus level demands 
are imposed to a significant extent on practical mastery and appropriate 
actions in key qualifications in relation to specific vocational knowledge and 
skills. This means that students must have a mastery of all forms of knowl-
edge at a high level within specific vocational knowledge and skills already 
at the task focus level – and already as a beginner in order to receive a pass 
grade. 

The differences that can be identified focus on the student's personal cha-
risma and the aesthetic means by which work is carried out in concrete serv-
ing situations, which are particularly apparent when serving and differ from 
the requirements in restaurant situations. A service oriented attitude is one of 
the assessment grounds and is a part of professionally appropriate behaviour. 
Informants give the impression of valuing these skills more highly than pure 
adherence to work techniques and work methods. This may mean that they 
view e.g. customer contact, which involves a service oriented attitude, as 
more difficult to master. Personal charisma and aesthetic execution of work 
are most clearly apparent among the informants who impose demands on 
appropriate actions with reflection in the training. Here both the situation 
and the context are vital. 

Similarities and differences may on the basis of a social constructionist 
perspective be understood as being brought about by situations where ac-
tions are carried out. Interaction has an effect on our actions with respect to 
other people and the situation determines the actions which the individual 
can carry out in the existing situation. In order to be able to identify mean-
ingful actions and events that define specific vocational knowledge and 
skills, informants classify relevant actions in the situation where they occur. 
This classification takes place in the group situation and is assumed to be 
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relevant for it. From this we can draw the conclusion that in our daily lives, 
different situations and groups provide different descriptions of reality. This 
may be difficult for students to understand since they neither have the ex-
perience nor the tradition which can provide a stable foundation for their 
vocational actions.  

Overall conclusions from the study 
In the thesis, the types of knowledge and how these can be assessed has been 
a central issue. One question that arises is how these different types of know-
ledge can be related to different empirical areas?  
 
Responses from the interviews show that key qualifications emphasise types 
of knowledge such as appropriate actions over practical mastery and theo-
retical knowledge. In the interview responses reflection can be identified.  

From  the film reflections , in which vocationally specific knowledge and 
skills were identified, both  practical mastery  and  theoretical knowledge  
were emphasised, and almost to the same extent the requirement for  appro-
priate actions. Reflection provides an opportunity to improve actions and 
conditions. These forms of knowledge must be mastered simultaneously 
together in an activity - and not in isolation from each other. 

The teachers impose high demands on students by requiring a large ele-
ment of appropriate actions. This was emphasised above all in  the results 
from the interviews, as well as in the reflections on the films. However, there 
appear to be similar priorities concerning practical mastery amongst the re-
spondents.  

It is reasonable to consider that in the interview situation, respondents re-
flect on overall course goals and criteria in contrast to what takes place when 
making assessments, during the film reflections where there was greater 
focus on how students were carrying out the task itself. One possible conclu-
sion is that the respondents have an overall picture of the assessment system, 
which they apply to situations, which is more than likely to be based on their 
knowledge of vocational culture. Since they are participating in a specific 
vocational culture, their overall assessment system does not differ signifi-
cantly in the concrete situation. The consequences of this are that the stu-
dents find it difficult to achieve high grades without prior experience in the 
vocational area.  

The study has thus pointed out shortcomings in teachers' grading of stu-
dents' expertise. These shortcomings can be explained by the fact that teach-
ers of programme specific subjects cannot disregard vocational knowledge 
and skills, and vocational culture in their assessment. The current study, 
however, is limited but we can nevertheless ask ourselves how common this 
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is among teachers of programme specific subjects? It is probable that this not 
uncommon when expertise is being assessed. 

Discussion  
In this study a systematic conceptual system for key qualifications, specific 
vocational knowledge and skills, as well as levels of expertise has been pre-
sented and by identifying features of the conceptual system, categories have 
also been clarified. The system has thereafter been applied to the problem 
area of assessing expertise within the Hotel and Restaurant programme.  
We can now ask ourselves what are the implications of the study results on 
assessment? By introducing and defining the conceptual system we have 
been able to make clear not only general, but also specific statements from 
teachers of programme specific subjects when they are making their assess-
ments. The conceptual systems thus provide a basis for discussion on knowl-
edge and expertise when assessing performance in programme specific sub-
jects. They provide teachers and students with a common linguistic concep-
tual system which gives structure and meaning to their different experiences 
of the grounds of assessment, thereby making this process more accessible 
and facilitating discussion. Based on these linguistic constructions grounds 
of assessment becomes available to the institutionalized processes (Berger 
and Luckmann, 2007), – actually the assessment on knowledge and skills in 
programme specific subjects. 

We can also ask ourselves what the impact is on the study results of stu-
dents? Key qualifications turned out to be the qualities that students should 
become more aware of in order to achieve a higher grade in programme spe-
cific subjects. Specific vocational knowledge and skills does not appear to 
have the same impact on higher grades. On the other hand, the basic level is 
typified by substantial vocationally specific requirements, which means that 
students find it difficult to achieve a higher grade than a Pass in programme 
specific subjects since they lack vocational experience. It appears as if tea-
chers of programme specific subjects are dominated by the vocational cul-
ture and treat students as if they themselves had access to the same culture. 
Assessment of expertise shows that "good vocational expertise" contains a 
strong element of vocational culture. This has an impact on students in the 
sense that they are "sentenced to pass" when being assessed in programme 
specific subjects. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Lärarintervjufrågeområden 
 

 
Bedömning av elevprestationer 
 
Berätta för mig om dina krav på elever vid bedömning av elevprestationer? 
 
Kriterier 
 
Berätta/förklara för mig dina betygskriterier? 
 
 
Praktik 
 
Berätta för mig hur du bedömer elevernas praktiska prestationer? 
 
 
Problem 
 
Upplever du att det finns några problem vid bedömningen av elevprestatio-
ner? 
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Bilaga 2. Förteckning över 353 identifierade sekvenser 
i filmerna F1-F6.  
Tabell över 353 filmsekvenser hämtade ur filmerna F1-F6, dels sådana som 
har explicit behandlats i avhandlingen dels övriga. Sekvensnumret hänvisar 
till mitt transkriberade filmempirimaterial.  

Bilaga 2:1 Film 1 
I denna film tillagar eleverna förrättssallader, nässelsoppa, stekt torsk med 
tillbehör, råraka med tillbehör, kycklingfilé och sparrispasta och sås, kalv-
piccata med risotto och sås och efterrätter. 

 
Sekvens nr Rubriker på filmsekvenserna Reflektioner av 
1 Introduktion  KL, KL 
2 Eleven bräserar i ugnen KL, KL 
3  En elev vid arbetsbänken KL 
4 Eleven förbereder fänkålen KL, KL 
5 Eleven vispar i sin kastrull KL, KL 
6 Inget nytt, transkriberas ej Inga 
7 ”Utsikt” över köket Inga 
8 Eleven rensar charlottenlökar KL,KL,KL 
9 Eleven tillagar efterrätter KL,KL 
10 Paprika och fänkål förbereds KL,KL 
11 Eleven skär röd paprika KL,KL,KL 
12 Eleven hackar lök KL,KL,KL 
13 Eleven tärnar röd paprika KL,KL 
14 Läraren och eleven står vid spisen och samtalar om 

risotto 
KL 

15 Efterrätten Tiramisu tillreds Inga 
16 En svepning med kameran KL 
17 Spisen Inga 
18 Eleven skalar sparris KL,KL,KL 
19 Att torka händer KL 
20 Eleven arbetar med auberginer KL,KL,KL 
21 Eleverna arbetar med nässlor Inga 
22 Eleven steker rårakor KL,KL,KL 
23 Blandade sekvenser KL,KL,KL 
24 Eleven arbetar med torsk UL,KL,KL,KL 
25 Läraren informerar om nässelsoppan UL,KL,KL 
26 Återigen torsken UL,KL,KL,KL 
27 Eleven siktar mjöl till efterrättsbakelsen UL,KL,KL,KL 
28 Torsk i portionsbitar KL,KL 
29a Chokladdeg till efterrättsbakelsen KL,KL,KL 
29b Parering av ryggfilé UL,KL,KL,KL 
30 Förrätt med avokado och rödlök UL,KL,KL,KL 
31 Eleven arbetar med sin nässelsoppa UL,KL,KL 
32 Eleven blancherar sparris KL 
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33 Eleven hackar röd lök KL,KL,KL 
34 Eleven bearbetar lövbiffar KL,KL 
35 Eleverna småpratar KL 
36 Chokladbakelser UL,KL,KL 
37 Eleven hackar nässlor UL,KL,KL 
38 Olika händelser, pasta, nässelsoppa, havskräftor, 

fänkål, potatis, lök, citroner, instruktioner 
UL,KL,KL 

39 Olika händelser fortsätter: pasta, nässelsoppa, havs-
kräftor, fänkål 

UL,KL,KL,KL 

40 Fyllda lövbiffar UL,KL,KL,KL 
41 Sträckning av kycklingfiléer UL,KL,KL,KL 
42 Att steka torsk i portionsbitar UL,KL,KL 
43 Eleven skalar vaktelägg KL,KL,KL 
44 Läraren visar hur man lägger upp förrätten UL,KL,KL 
45 I väntan på gäster UL,KL 
46 Eleven tillagar rårakor KL,KL,KL 
47 Beställningar på förrätter börjar komma KL,KL, KL 
48 Uppläggning av avokado KL, KL, KL 
49 Rårakorna tar slut KL 
50 Någon måste ta initiativ. Risotto. UL, KL, KL, KL 
51 Rårakor KL, KL 
52 Eleven lägger upp torsk UL, KL, KL, KL 
53 Upplagda portioner av lövbiff Inga 
54 Uppläggning av kycklingfilé UL, KL 
55 Eleverna lägger upp sina maträtter KL, KL 
56 Kaos vid luckan; åter lugnt UL, KL, KL, KL 
Totalt 56 
sekvenser 

 6, inga reflektioner 
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Bilaga 2:2 Film 2 
I denna film tillagar eleverna olika rätter och arbetar med olika arbetsuppgif-
ter. En del av eleverna tillagar förrätter med lax och avokado, cocktail cana-
péer samt efterrätter. En del förbereder oxfilé och tillagar polenta. En elev 
parerar en kotlettrad som skall sedan stekas hel. Några skapar en ny rätt till 
en matlagningstävling. Några arbetar med smält socker.  

 
Sekvens nr  Rubriker på filmsekvenserna Reflektioner av 
1 Eleven arbetar vid glassmaskinen KL 
2 En elev skär laxfilé till tärningar till laxtartar KL 
3 Två elever hackar lök, fyra elever har samvaro KL 
4 Två elever filear lax KL 
5 Eleven hackar rödlök KL 
6 Eleven parerar oxfilé UL, KL 
7 Eleven skär, skivar äpplen Inga 
8 Diskussioner med läraren KL 
9 Parering av oxfilén fortsätter UL, KL 
10 Färdigt hackade grönsaker KL 
11 Glasstillverkning UL 
12 Glasstillverkning fortsätter KL 
13 Eleven bryter smör till en pajdeg KL, KL, KL 
14 Elever läser i en kokbok KL, KL, KL 
15 Läraren fyller vatten i grytan och instruerar Inga 
16 Parering av oxfilén igen UL, KL 
17 En elev skär grönsaker med skärmaskinen KL 
18 Glasstillverkning avslutas KL 
19 Hantering av lax igen UL 
20 Reflektion och instruktioner UL, KL, KL, KL 
21 Eleven skär grönsaker Inga 
22 Eleven läser instruktioner UL 
23 Eleverna gör kanapéer UL, KL, KL, KL 
24 Diskning Inga 
25 Eleven kokar mjölk i en kastrull UL 
26 Eleven smakar fromage UL, KL 
27 Eleverna står vid arbetsbänken Inga 
28 Eleverna skivar rökt lax UL, KL, KL, KL 
29 Eleven vispar i sin kastrull KL 
30 Diskussion med läraren KL 
31 Parering av oxfilé Inga 
32 Eleverna kokar och vispar och läraren instruerar Inga 
33 Eleven hackar grönsaker UL, KL 
34 En elev parerar en benfri kotlettrad UL, KL, KL, KL 
35 Polenta och ägg KL 
36 Tillagar polenta och häller i formar UL, KL, KL 
37 Hackade grönsaker på en gul skärbräda KL 
38 Vad ska göra? UL 
39 Eleven steker köttfärsbiffar UL, KL, KL, KL 
40 Eleven vispar grädde UL, KL, KL 
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41 Oxfilé i portionsbitar på en bleck KL 
42 En elev med kniv KL, KL, KL 
43 En elev steker köttfärsbiffar och skinkskivor KL 
44 Eleven tar upp skinkskivorna ur stekbordet UL, KL 
45 Återigen parering av oxfilé UL, KL, KL, KL 
46 Pastadeg  KL, KL, KL 
47 En elev hackar purjolök UL, KL, KL, KL 
48 Eleverna diskuterar smaksättningen KL, KL, KL 
49 Köttfärsbiffar ställs in i ugnen Inga 
50 Jordärtskockor KL, KL, KL 
51 En elev öppnar en vinflaska UL 
52 Eleverna sauterar tränade grönsaker till den fyllda 

kycklingfilén 
UL, KL, KL, KL 

53 Eleverna pratar och smakar av maten UL, KL, KL, KL 
54 Eleven steker en hel kotlettrad UL, KL, KL, KL 
55 Avokado laxtartar och bakning KL, KL, KL 
56 Eleven delar upp en fläskfilé till medaljonger Inga 
57 Eleverna diskuterar uppgiften UL 
58 Eleven delar upp en fläskfilé till medaljonger forts. KL, KL, KL 
59 Fyllning av kycklingfilén KL, KL, KL 
60 Eleven kokar den fyllda pastan UL 
61 Råstekta potatis UL, KL, KL, KL 
62 Diskussion Inga 
63 Läraren ger instruktioner UL 
64 Bakning KL 
65 Elevfråga Inga 
66 Laxtartar KL, KL, KL 
67 Eleven arbeta med smält socker UL, KL, KL, KL 
Totalt 67   11, det inga reflektioner 
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Bilaga 2:3 Film 3 
I denna film tillagar eleverna kalventrecôte med pasta, stekt bacon, paprika-
sås och rårörda lingon samt stekt rödspätta och potatisbullar. De bakar bröd 
och förbereder grönsaker. Eleverna tillagar även förrätten, delikatesstallrik. 

 
Sekvens 
nr 

Rubriker på filmsekvenserna Reflektioner av 

1 Introduktion UL, KL 
2 Introduktion till kallköket UL 
3 Introduktion till potatisrätten inga 
4 Baka bröd och rårörda lingon UL, KL 
5 Att arbeta med rårörda lingon och morötter UL, KL 
6 Paprikasås och pasta UL, KL 
7 Eleven förbereder vätskan till bröddeg inga 
8 Potatisbullar och pastadeg UL, KL 
9 Tillverka pastadeg UL, KL 
10 Choklad, pasta tillverkning, potatisbullar och potatissallad UL, KL 
11 Att steka potatisbullar KL 
12 Eleverna arbetar med purjolök och torkade tomater UL, KL 
13 Att steka potatisbullar och diska UL, KL 
14 Paprikasås UL, KL 
15 Att skära grönsaker och hackar choklad UL, KL 
16 Att hacka lök UL, KL 
17 En elev skär kalkonbröst, en annan kokar ägg och en tredje formar bröd UL, KL 
18 Paprikasås, svamp och rödtunga, grillad kalventrecôte på färsk pasta 

osv. 
UL, KL 

19 Delikatesstallrik KL 
20 Läraren instruerar tillagning av efterrätten UL, KL 
21 Att göra val  UL, KL 
22 Att skära bacon KL 
23 Att forma bröd UL 
24 Att strimla gurka och tärna paprikor UL, KL 
25 Att hacka persilja UL, KL 
26 Blanchera och sautera UL, KL 
27 Att smälta choklad UL, KL 
28 Att göra färsk pasta KL 
29 Chokladgaller Inga 
30 Att arbeta med rödspätta, kanelbullar etc. UL, KL 
31 Uppläggning av pasta och fisk Inga 
32 Elever väntar och smakar av en portion UL, KL 
33 Uppläggning av delikatesstallriken UL, KL 
Totalt 33  4, inga reflektio-

ner 
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Bilaga 2:4 Film 4 
I filmen tillagar eleverna grönsakslasagne. De tillagar béchamel sås och 
grönsaksfyllning och sätter ihop den med färska lasagneplattor samt bakar av 
den i ugnen. Eleverna tillagar cirka 250 portioner av lasagnen. Två respon-
denter har reflekterat över film 4. 

 
Sekvens 
nr 

Rubriker på filmsekvenserna Reflektioner av 

1 Förberedelser Inga 
2 Eleven skär grönsaker Inga 
3 Eleven skär paprikor och delar dem med sin kamrat Inga 
4 Eleverna ställer frågor till läraren Inga 
5 Eleven tänder spisen Inga 
6 Eleverna hackar lök UL 
7 Eleven rensar paprikor UL, KL 
8 Eleven hackar lök UL, KL 
9 Eleven skivar och tärnar paprikor och aubergin UL, KL 
10 Eleven vässar en kniv Inga 
11 Eleven tärnar zucchini UL, KL 
12 Eleven hackar lök UL, KL 
13 Eleven vässar en kniv Inga 
14 Läraren instruerar Inga 
15 Läraren instruerar Inga 
16 Eleven tärnar auberginer UL 
17 Läraren instruerar KL 
18 Läraren instruerar och berömmer eleverna UL 
19 Läraren ställer frågor om mjölken till såsen Inga 
20 Arbetsplatsens hygien Inga 
21 Instruktioner Inga 
22 Eleven står vid stimkokaren och värmer upp mjölken till såsen KL 
23 Eleverna tillagar béchamelsås (vit grundsås) UL 
24 Eleven ställer frågor och delar upp tomatkrossen med sin kamrat KL 
25 En elev står och väntar vid spisen UL 
26 Läraren instruerar spisens funktioner Inga 
27 Eleverna tillagar grönsaksfyllningen till lasagnen KL 
28 Olika elever gör samma saker. De tillagar fyllningen till lasagnen UL, KL 
29 Köksmästargruppen samarbetar UL 
30 En elev arbetar vid spisen och blandar grönsaker i kastrullen UL 
31 En grupp elever arbetar vid sin spis med grönsaksfyllningen till lasag-

nen 
UL 

32 Eleven och läraren samspråkar om möjligheten att ta en rast. UL, KL 
33 Eleverna arbetar med grönsaksblandningen till lasagnen KL 
34 Eleverna arbetar med grönsaksblandningen till lasagnen UL 
35 Eleverna städar UL, KL 
36 En elev blandar tärnade grönsaker i sin kastrull 

 
UL 

37 Eleverna arbetar vid spisen Inga 
38 Eleven börjar plocka undan UL 
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39 Eleverna tar paus UL 
40 Instruktioner  
41 Elever tar upp mjölk ur stimkokaren till sin sås Inga 
42 Eleven skalar vitlök KL 
43 Eleven undrar över ett litermått? Inga 
44 Eleven tillagar béchamelsås UL 
45 Läraren tänder spisen Inga 
46 Eleven väger ingredienser och samarbetar med sin kamrat UL 
47 Eleven väger ingredienser och samarbetar med sin kamrat UL, KL 
48 Eleverna tillaga béchamelsås UL, KL 
49 En elev står och funderar och klia sig i håret UL, KL 
50 Eleven torka kniven med en handduk UL, KL 
51 Tre elever står vid en arbetsbänk och väntar på att få sätta ihop lasag-

nen 
UL 

52 Eleverna sätter ihop grönsakslasagnen KL 
53 Läraren instruerar om mängder till eleverna UL 
54 Läraren uppmanar till försiktighet eftersom såsen kan brännas vid KL 
55 Lasagnen läggs i ugnen UL 
56 Städarbetet börjar UL 
57 Städning av bänkar UL, KL 
58 Diskning Inga 
59 Rengöring UL 
60 Rengöring KL 
61 Samling och reflektion UL, KL 
Totalt 61 
sekvenser 

 18, inga reflektio-
ner 
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Bilaga 2:5 Film 5 
Filmen är inspelad i en matsal med externa gäster. Eleverna serverar lunch. 
De gör förberedelsearbeten, uppdukning, servering och efterarbete. 

 
Sekvens 
nr 

Rubriker på filmsekvenserna Reflektioner av 

1 Matsedelsgenomgång  KL, KL, KL 
2 Matsedelsgenomgång, Fisk KL, KL, KL 
3 Matsedelsgenomgång, Kalops UL, KL, KL 
4 Matsedelsgenomgång, Wallenbergare UL, KL, KL 
5 Matsedelsgenomgång, Efterrätter KL, KL, KL 
6 Vem är hovmästare i dag? UL. KL, KL, KL 
7 Rengöring av bestick UL, KL 
8 Omplacering av bord KL, KL 
9 Lägga på en duk på bordet UL, KL, KL, KL 
10 Uppdukning KL, KL, KL 
11 Eleven svarar i telefon UL 
12 Uppdukning UL 
13 Uppdukning av glas KL, KL, KL 
14 Uppdukning av assietter UL, KL, KL 
15 Eleven torkar bestick UL 
16 Uniformsregler, uppdukningar KL 
17 Eleven dukar fram glas UL, KL, KL, KL 
18 Eleven dukar fram bestick KL 
19 Eleven dukar fram smörknivar KL, KL 
20 Eleven dukar upp assietter på två bord UL, KL 
21 Eleven dukar fram glas UL, KL, KL, KL 
22 Eleven dukar fram bestick Inga 
23 Eleven dukar fram bestick KL, KL, KL 
24 Eleven dukar fram kaffekoppar Ingen 
25 Läraren kontrollerar uppdukningar KL, KL, KL 
26 Eleven arbetar med att paketera bröd UL, KL, KL, KL 
27 Eleven placerar ut servetter KL 
28 En annan elev placerar ut servetter UL 
29 Eleven placerar ut ”reserverat” skyltar KL, KL 
30 Uppdukning av kaffekoppar KL 
31 Uppdukning av kaffekoppar KL 
32 Omplaceringar av bord UL, KL, KL, KL 
33 Uppdukning av smör Ingen 
34 Läraren och eleven tittar på uppdukningar som eleven gjort KL, KL, KL 
35 Brödkorgar och mattväskor klara UL, KL 
36 Eleven öppnar matsalsdörrarna KL 
37 Eleven tar emot beställningar KL, KL, KL 
38 Eleven hjälper en dam med rullstolen KL, KL, KL 
39 Elever serverar bröd KL, KL, KL 
40 Eleven serverar bröd  UL, KL, KL 
41 Eleven serverar drycker KL, KL 
42 Eleven tar emot beställningen UL 
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43 Eleven läser upp matsedeln till en kund Inga 
44 Eleven serverar drycker KL, KL, KL 
45 Elever läser upp matsedeln för en dam UL, KL, KL, KL 
46 Eleven tar emot en beställning KL, KL, KL 
47 Eleven samtalar med gästen KL, KL, KL 
48 Eleven tar emot en beställning Inga 
49 Eleven ger växel tillbaka KL, KL 
50 Det kommer gäster UL, KL, KL 
51 Eleven serverar mat till en manlig gäst UL, KL, KL 
52 Eleven tar emot en beställning KL, KL 
53 Elever läser upp matsedeln för en gäst KL, KL 
54 Eleven tar emot en beställning och serverar bröd UL, KL, KL, KL 
55 Eleven samtalar med gästerna KL, KL 
56 Eleven serverar mat UL, KL, KL 
57 Det kommer nya gäster, hovmästaren visar gästerna till bords UL, KL 
58 Eleven serverar mat Inga 
59 Hovmästaren tar emot betalning och en ny beställning vid mästarbor-

det 
KL, KL 

60 Två elever står vid köksluckan och väntar på sin beställning UL, KL, KL 
61 Eleven serverar mat KL, KL 
62 Information vid kassan UL, KL, KL 
63 Eleven dukar av maten UL, KL, KL, KL 
64 Eleven serverar kaffe UL, KL 
65 Eleven serverar kaffe UL, KL, KL 
66 Eleven dukar av UL 
67 Ett eleven serverar kaffe KL, KL, KL 
68 Eleven dukar av KL 
69 Eleven dukar av KL, KL 
70 Hovmästaren vid matkorgarna Inga 
71 Eleven serverar mat KL 
72 Eleven kontrollerar ut över sina gäster UL, KL 
73 Elever serverar kaffe KL, KL, KL 
74 Eleven dukar av KL, KL 
75 Eleven dukar av KL 
76 Eleven serverar kaffe KL 
77 Eleven samtalar med gästerna Inga 
78 Eleven serverar kaffe och te KL, KL, KL 
79 Eleven visar nya gäster till bords KL 
80 Eleven serverar efterrätten KL, KL 
81 Eleven dukar av UL 
82 Eleven dukar av KL, KL 
83 Eleven dukar av KL, KL 
84 Eleven serverar mat och frågar om efterrätt UL, KL 
85 Eleven dukar av assietterna Inga 
86 Eleven hjälper en dam och därefter dukar av assietterna  KL, KL 
87 Eleven tar emot en efterrättsbeställning och dukar av KL, KL 
88 Eleven dukar av bordet KL, KL, KL 
89 Eleven dukar av bordet KL, KL 
90 Eleven serverar efterrätten KL 
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91 Eleven dukar av KL, KL 
92 Eleven dukar av KL, KL, KL 
93 Eleven serverar kaffe KL 
94 Eleven dukar av UL, KL, KL, KL 
95 Eleven dukar av Inga 
96 Hovmästaren och läraren diskuterar KL 
Totalt 96  10, inga reflektio-

ner 
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Bilaga 2:6 Film 6 
Denna film är filmad både i kök och i matsal. 
Eleverna tillagar lunch och serverar den till externa gäster. 
Eleverna bakar bröd, styckar kyckling och förbereder grönsaker. I matsalen 
sker uppdukning, servering och avdukning. 

 
Sekvens nr Rubriker på filmsekvenserna Reflektioner av 
1 Försiktighet med kniven UL, KL 

2 Elever rensar grönsaker UL, KL 

3  Eleverna arbeta med kyckling UL, KL 

4 Uppdukning i matsalen UL 

5 Att stycka kyckling UL 

6 Att göra bottenredning UL, KL 

7 Att se på adresslistor UL, KL 

8 Havskräftor UL 

9 Bakning av bröd UL, KL 

10 Att skära paprikor UL 

11 Tre elever arbetar med var sin kyckling UL, KL 

12 Att hacka lök UL, KL 

13 Eleven putsar bestick UL, KL 

14 Servettvikning i matsalen UL 

15 Utvecklingen uppmärksammas UL, KL 

16 Att se helheten UL, KL 

17 Att arbeta snabbt UL, KL 

18 Nougat tillverkning UL, KL 

19 Utveckling uppmärksammas UL, KL 

20 Bakning av bröd UL, KL 

21 Förståelse för arbetsuppgiften UL, KL 

22 Servettbrytning UL 

23 Skala lök UL 

24 Pekfingret UL 

25 Bavaroise – bajersk kräm UL 

26 Gruppsammansättning UL, KL 

27 Att forma bröd UL 

28 Beurre-manié - redning UL, KL 

29 Matsedelsgenomgång UL 

30 Utvecklingen uppmärksammas UL, KL 

31 Eleverna servera mat och elektriciteten bryts UL, KL 

32 Serveringsgången UL 

33 Serveringsteknik UL 

34 Att beställa dryck UL 

35 Att servera UL 
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36 Att servera UL 

37 Avdukning UL 

38 Arbetsställning  UL 

39 Kaffeservering UL 

40 Bärteknik UL 

Totalt 40  0, inga reflektioner 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 220 



Bilaga 3. Förteckning över 69 sekvenser i CD-skivan. 
Sekvenserna är exempel på olika moment hämtade från filmerna F1-F5. 
 
Sekvens nr 
 

Rubrik  Film nr 

8 Eleven skalar charlottenlökar 1 

9 Eleven tillagar efterrätter 1 

11 Eleven skär röd paprika 1 

10 Paprika och fänkål förbereds 1 

18 Eleven skalar sparris 1 

50 Någon måste ta initiativ. Risotto. 1 

52 Eleven lägger upp torsk 1 

24 Eleven arbetar med torsk 1 

26 Återigen torsk 1 

28 Torsk i portionsbitar 1 

42 Att steka torsk i portionsbitar 1 

20 Eleven arbetar med auberginer 1 

---------- Övergår till film nr 2 Från 2 

27, 28 Att skära lax 2 

3 Två elever hackar lök, fyra elever har samvaro 2 

48 Eleverna diskuterar smaksättning 2 

3 Två elever hackar lök, fyra elever har samvaro 2 

37 Hackade grönsaker på en gul skärbräda 2 

52 Eleven sauterar tärnade grönsaker till den fyllda kycklingfilén 2 

53 Eleverna pratar och smakar av maten 2 

59 Fyllning av kycklingfilén 2 

14 Eleven läser i en kokbok 2 

34 Eleven parerar en benfri kotlettrad 2 

31 Parering av oxfilé 2 

67 Eleven arbetar med smält socker 2 

66 Laxtartar 2 

67 Att arbetar med smält socker 2 

---------- Övergår till film nr 3 Från 3-4 

15 Att skära grönsaker och hacka choklad 3 

24 Att strimla gurka och tärna paprikor 3 

8 Att hacka lök 4 

12 Eleven arbetar med purjolök och torkade tomater 3 

6, 8 Eleven hackar lök 4 

21 Att göra val (eleven skär citronklyftor i sekvensen) 3 

25 Att hacka persilja 3 

10 Choklad, …. 3 

 221 



12 Eleven hackar lök 4 

28 Att göra färsk pasta 3 

29 Chokladgaller 3 

8 Potatisbullar och… 3 

---------- Övergår till film nr 4 Från 4 

2 Eleven skär grönsaker 4 

46 Eleven väger ingredienserna och samarbetar med sin kamrat 4 

52 Eleverna sätter ihop grönsakslasagnen 4 

57 Att städa bänkar  

6, 8 Eleven hackar lök 4 

8 Att hacka lök 4 

12 Eleven hackar lök 4 

----------- Övergång till film 5 Film 5 

8 Omplacering av bord 5 

10 Uppdukning 5 

14 Uppdukning av brödassietter 5 

15 Eleven torkar bestick 5 

20 Eleven dukar upp assietter på två bord 5 

23 Eleven dukar fram bestick 5 

21 Eleven dukar fram glas 5 

 En svepning med kameran över de dukade borden 5 

45 Elever läser upp matsedeln för en dam 5 

52 Eleven tar emot en beställning 5 

54 Eleven tar emot en beställning och serverar bröd 5 

51 Eleven serverar mat till en manlig gäst 5 

41 Eleven serverar drycker 5 

51 Eleven serverar mat till en manlig gäst 5 

56 Eleven serverar mat 5 

65 Eleven serverar kaffe 5 

67 Ett eleven serverar kaffe 5 

69 Eleven dukar av 5 

80 Eleven serverar efterrätten 5 

94 Eleven dukar av 5 

83, 91 Eleven dukar av 5 
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